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 ثــــص البحـــملخ
 

ة، مام القنوجي، ومنهجه في كتابه الروضة النديلبحث حياة اإليناقش هذا ا   
مام القنوجي فيها، عنوان المسالة، ورأي اإل ثم أذكر لخاص،وتعريف العام، وا

ثم أذكر أراء الفقهاء القدامى والمعاصرين، وبسطت أدلتهم النقمية والعقمية، 
وناقشتها وحررت محل النزاع، ثم أرجح معتمدا" عمى قوة الدليل والمصمحة، 

منها هل دون مخالفة لما أمر به الشرع القويم، وقد ناقش هذا البحث مسائل 
لمعموم صيغة خاصة به، وهل يخصص عموم القرآن بخبر األحاد ، وهل 

وقد تباينت أراء ومذاهب الفقهاء  السبب، العبرة بعموم المفظ أم بخصوص 
القدامى والمعاصرين بحسب الدليل ودون مخالفه ألصول وقواعد الشارع 

 الكريم.
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 المقدمة: 

الحمد هلل رب العالميف كالصالة كأتـ التسميـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف كعمى ألو كصحبو 
 كمف سار عمى ىديو كنيجو كسنتو الى يكـ الديف.

 أما بعد
فأف األمة اإلسالمية غنية بتراثيا العممي الذم يعد مفخرة ليا عمى مر العصكر كاألزماف 

 نو ركف مف اركاف نيضتيا كثمرة مف ثمار حياتيا كثقافتياكما ا
كأف أشرؼ العمـك كأنبميا ما يتقرب بو العبد الى اهلل كىك العمـ بكتاب اهلل فيك السراج 
المنير كحجة اهلل عمى الخمؽ أجمعيف كالذم جاء بو النبي الكريـ عميو الصالة كالتسميـ 

بالفيـ كاإلتقاف كالتعميـ فكانكا فقياء االسالـ  كتمقاه الصحابة رضكاف اهلل عمييـ أجمعيف 
كاجتيدكا في بياف الحال ؿ مف الحراـ  كالناسخ كالمنسكخ كالمطمؽ كالمقيد كالخاص كالعاـ 

 كتمقاه عنيـ التابعكف كمف تبعيـ مف فقياء االسالـ . 
الفقو  كلما كاف عمـ الفقو مف أشرؼ العمـك ككنو يبحث في الحالؿ كالحراـ كاف لعمـ أصكؿ

 لتو في استخراج األحكاـ. دمف الشرؼ ما لعمـ الفقو  ككنو كسيمة المجتيد كعدتو كأ
لذلؾ كاف حريا" بطمبة العمـ التكجو أليو كدراستو كفيـ معانيو لذلؾ أخترت مكضكع بحثي 
بعنكاف) العاـ كالخاص عند األماـ القنكجي في كتابو الركضو الندية(  لما فيو مف شرؼ 

ابة في فقو ىذا العالـ الجميؿ كبياف رأيو كأراء الفقياء في جممة مف المباحث البحث كالكت
 األصكلية .        

كخاتمة ، أما المقدمة فقد بينت فييا أىمية المكضكع مبحثيف ىذا كقد جاء بحثي بمقدمة ك 
 كسبب اختياره.

 الركضو الندية.أما المبحث األكؿ فقد كاف بعنكاف: حياة األماـ القنكجي كمنيجو في كتابو 
 أما المبحث الثاني فقد كاف بعنكاف: العاـ كالخاص كمسائمو.

 
 أما الخاتمة فقد بينت فييا أىـ النتائج التي تكصمت ألييا

أما منيجي في البحث فأني أعرؼ بالمسألة ثـ أبيف رأم األماـ القنكجي ثـ أحرر المسألة 
عتمدا" عمى قكة الدليؿ ، كمف منيجي ثـ أذكر أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ كأناقشيا ثـ أرجح م
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نما أفردت قائمة بالمصادر كالمراجع في  أني لـ أترجـ لممصدر عندما يعرض لي أكؿ مرة كا 
 نياية البحث 

 كالحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات
 

 المبحث االكؿ
 حياة االماـ القنكجي كفية خمسة مطالب

ف فيك غني عف التعريؼ فقد ألؼ الفقياء يعد األماـ القنكجي مف أعالـ األمو المشيكري
كالمحدثكف كطمبة العمـ الكثير مف الكتب كالرسائؿ التي تتحدث عف سيرتو العطره بحيث لـ 

 يتركك لمف جاء بعدىـ أف يأتي بشيء جديد كلكني رايت مف غير 
و الالئؽ أف أدخؿ في فقو ىذا األماـ الجميؿ مف غير أف أذكر كلك بأختصار شيئا" عف حيات

 كعممو.
  المطمب االكؿ:اسمو،لقبو، كنيتو،نسبتو،

 (ُ)اكال: اسمو:ىك صديؽ بف حسف بف عمي بف لطؼ اهلل البخارم القنكجي
كلقب بنكاب عالي الجاه أمير (ِ)القنكجي بذلؾ نسبة الى مدينة قنكج ثانيا: لقبو:لقب األماـ

 . (ّ)الممؾ بيادر
 . (ْ)ببأبي الطي ثالثا: كنيتو: يكنى األماـ القنكجي

رابعا: نسبتو: تعكد نسبتو الى زيف العابديف بف الحسيف السبط بف عمي بف ابي طالب ذكر 
 .(ٓ)االماـ ذلؾ عف نفسة 

 المطمب الثاني:كالدتو كنشاتو :
 اكال: كالدتو:

كلد يـك االحد التاسع عشر مف جمادل األكلى  أتفؽ المؤرخكف عمى أف األماـ القنكجي
ثـ جاءت بو أمو مف بريمِّي الى بمدة   (ٔ)ف كألؼ ببمدة بانسبريميسنة ثماف كأربعيف كمائتي

قىٌنكج مكطف آبائو الكراـ، كلما بمغ السنة السادسة تكفي كالدة حسف بف عبف لطؼ اهلل 
 اهلل ، كبقي يتيمان في حجرو رحم الحسيني البخارم القنكجي مف مشايخ العمـ في اليند.

 أمو.
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 ثانيا": نشأتو
لقنكجي عمى العفاؼ كالطيارة كحب العمـ كالتعمـ  اكمؿ تعميمة في قنكج كتابع نشأ األماـ ا 

في دىمي كاخذ عممو مف اكابر العمماء  ثـ سافر الى الحجاز كاعتكؼ في مكة مدة  وتعمم
كمف اهلل عمية فتزكج مف ممكتيا  ويمظثمانية اشير كعاد الى بيكياؿ ففاز ىناؾ بثركة ع

مدة بيكباؿ  ككانت ايـ كحصؿ تعارؼ بينيا كبيف االماـ نكاب شاىجياف بيكـ مميكة ب
  تزكجتوالقنكجي حيث كاف القنكجي يعمـ اكالدىا كلما رات فيو االخالؽ كالشرؼ كالعمـ  

ىػ،  كتعيف امير لممممكة فقاؿ عف نفسة : ))القى عصا التسيار كالترحاؿ ُِٖٖسنة 
ـ بيا كتكطف كأخذ الدار كالسكف بمحركسة بيكباؿ فنزؿ بيا نزكؿ المطر عمى الدمف كأقا

كتمكؿ كتكلد كاستكزر كناب كألؼ كصنؼ كعاد إلى العمراف مف بعد خراب ككاف فضؿ اهلل 
 (ٕ)عميو عظيما جزيالن.((

اهلل كاف عمـ مف اعالـ المسمميف   ورحم دهنشأتو في عائمة عممية كدينية  فكال كانت 
مع  ةكالديني ةالعممي ةفيذه البيئ كباؿبيكـ مميكة بمدة بيف جيا نكاب شاه هكزكجتو الشا

افرت كميدت لو طريؽ الكصكؿ الى ىذه المكانة العممية الرفيعة  فذاع ظالنفكذ السياسي ت
كاستغؿ ىذا لمنصب  لتحقيؽ أىدافو السامية بما يعكد   عممة كنشر في كثير مف البمداف

الجيكد كاالىداؼ بما كرثة  بالنفع العظيـ كالخير الكفير  عمى االمة االسالمية كتتمثؿ ىذه
 (ٖ)مف تركة عممية غزيرة 

 
 المطمب الثالث :شيكخة كتالميذه :

 أكال: شيكخة 
 تتممذ االماـ القنكجي عمى يد عدد مف الشيكخ مف ابرزىـ :

 أخكه األكبر السيد العالمة أحمد بف حسف بف عمي. - ُ
 الشيخ الفاضؿ المفتي محمد صدر الديف خاف الدىمكم. - ِ
الشيخ القاضي حسيف بف محسف السبعي األنصارم تمميذ العالمة محمد بف ناصر  - ّ

 الحازمي تمميذ العالمة القاضي محمد بف عمي الشككاني.
 الشيخ المعمر الصالح عبد الحؽ بف فضؿ اهلل اليندم. - ْ
 (ٗ)الشيخ التقي محمد يعقكب المياجر إلى مكة - ٓ
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 :تالمذتوثانيآ :
 لقنكجي عدد مف طمبة العمـ كمنيـ :تتممذ عمى يد االماـ ا

 العالمة المحدث يحيى بف محمد بف أحمد بف حسف الحازمي قاضي عدف. - ُ
 (َُ)الشيخ العالمة السيد نعماف خير الديف األلكسى مفتى بغداد. - ِ
 

 المطمب الرابع : مؤلفاتة
يبمغ عددىا  لالماـ القنكجي مؤلفات عديدة في مختمؼ العمـك كالمعارؼ عدىا البعض كقمكا 

كمؤلفاتة ىذة كتبيا  (ُُ)إلى اثنيف كعشريف كمائتيف  كمنيـ مف قاؿ نيؼ كستكف كتابآ 
 منيا :بالمغات الثالث العربية كالفارسية كاليندية ك 

 . (ُِ)أبجد العمـك
 (ُّ)ة االستكاءالاالحتكاء في مس 

 (ُْ)البمغة في أصكؿ المغة
 (ُٓ)بمكغ السكؿ مف أقضية الرسكؿ.

 (ُٔ)عقائد أىؿ األثر.قطؼ الثمر في 
 (ُٕ)كشؼ االلتباس عما كسكس بو الخناس في الرد عمى الشيعة بالمساف اليندم.

 (ُٖ)لؼ القماط عمى تصحيح ما استعممو مف األغالط.
  (ُٗ)مسؾ الختاـ شرح بمكغ المراـ، بالمساف الفارسي.

 (َِ)نيؿ المراـ في تفسير آيات األحكاـ.
  (ُِ)فارسي.ىداية السائؿ إلى أدلة المسائؿ، بال

 .(ِِ)يقظة أكلي االعتبار فيما كرد في ذكر النار كأصحاب النار
 

 : كفاتوخامسال المطمب
التاسع كالعشركف مف جمادل االخرة سنة سبع كثالثمائة كالؼ  تكفي األماـ القنكجي في 

فاضت عمى لسانو كممة أحب لقاء اهلل اشتد بو المرض كأعياه العالج كاعتراه الذىكؿ 
فمما كاف نصؼ الميؿ كاحتضر كارتفعت ركحو الى الرفيؽ االعمى كلو مف العمر كاالغماء 
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تسع كخمسكف سنة كثالثة أشير كستة أياـ، كشيعت جنازتو في جمع حاشد، كصمى عميو 
 (ِّ)ثالث مرات،  كقد أكصى بأف يدفف عمى طريقة السنة، فنفذت كصيتو رحمو اهلل تعالى.

 
 ي في كتابة الركضة الندية ::منيج االماـ القنكجسادسالمطمب ال

منيج االماـ القنكجي في كتاب الركضة كأم منيج يبدا أكال  يذكر الباب مف ثـ يعرض 
المسائؿ المتعمقة فيو ك مف  ثـ يذكر  االدلة عميو  كقكلو في باب الطيارة ))ىذا الباب قد 

ذلؾ الكتاب كقد نطؽ ب اشتمؿ عمى مسائؿ:"األكلى الماء طاىر كمطير" كال خالؼ في ذلؾ
 (ِْ)كالسنة ككما دؿ الدليؿ عمى ككنو طاىرا مطيرا كقاـ عمى ذلؾ اإلجماع ((

كأحيانا يبدا الفصؿ بالتعريؼ كما في باب النجاسات ))"كالنجاسات" جمع نجاسة كىي كؿ 
كف الثياب إذا أصابيا شيء يستقذره أىؿ الطبائع السميمة كيتحفظكف عنو كيغسم

 .(ِٓ)كالعذرة((
الفقياء فييا كبعدىايبيف القكؿ الراجح بقكلو )اقكؿ ..اك الحاصؿ ..الحكـ كذا  كيذكر اراء 

كيبيف الكفاؽ كالخالؼ بيف الفقياء كيعمؿ ذلؾ كما في قكلة في مسالة   حكـ القمة كالكثرة 
في نجاسة الماء ))الحاصؿ: أنيـ إف أرادكا بقكليـ إف ظيٌف استعماؿ النجاسة باستعمالو 

ف لـ يظف فيك الكثير ما ىك أعـ مف عيف النجاسة كريحيا كلكنيا كطعميا  فيك القميؿ كا 
فال مخالفة بيف ىذا المذىب كذلؾ المذىب الذم رجحناه إال مف جية أف ىؤالء اعتبركا 

كلكف ال يخفى أف المظنة إذا كانت ىي الصادرة  ُالمظٌنة كأىؿ المذىب األكؿ اعتبركا المىئٌنة
 (ِٔ)ي ال تكاد تخالؼ الًمئٌنة في مثؿ ىذا المكضع((مف غير أىؿ الكسكسة كالشككؾ في

كيبيف االماـ القنكجي االلفاظ الغريبة كيترجميا في اليامش كما في النص السابؽ كممة 
 )المئنة( فقد بينيا بمعنى :العالمة

عرض اراء الفقياء كادلتيـ ثـ يبيف اف كاف االدلة ىذه تفيد  كمف المالحظ عمية انو يحاكؿ
المطمكب اـ ال كما ىك مبيف مف كتابة  ))كمستعمىؿ كغير مستعمىؿ" ىذه  الداللة عمى

المسألة السادسة مف مسائؿ الباب كقد كقع االختالؼ بيف أىؿ العمـ في الماء المستعمؿ 
لعبادة مف العبادات ىؿ يخرج بذلؾ عف ككنو ميطيِّران أـ ال؟ فحيكي عف أحمد بف حنبؿ كالميث 

في إحدل الركايتيف عنيما كأبي حنيفة في ركاية عنو أف الماء  كاألكزاعي كالشافعي كمالؾ
المستعمؿ غير مطيِّر كاستدلكا بما تقدـ مف حديث النيي عف االغتساؿ في الماء الدائـ كال 
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داللة لو عمى ذلؾ ألف عمة النيي عف التطيير بو ليست ككف ذلؾ الماء مستعمالن بؿ ككنو 
 (ِٕ)ا كبيف االستعماؿ،((ساكنان كعمة السككف ال مالزمة بيني

 اعطى االستدالؿ بالسنة الحيز االكبر في كتابة فكثير محدثاكككف االماـ القنكجي  
يبيف اف كاف بالكامؿ مف ثـ  االستدالؿ بالسنة كينقؿ االحاديث بالمفظ كيذكر سمسمة السند

ة مف رجالة ضعيؼ اك مجيكؿ  كما في قكلة في حديث استقباؿ القبمة عند قضاء الحاج
كلكنو لـ يصح فإف في إسناده خالد بف أبي الصمب قاؿ ابف ((حيث بيف ضعؼ راكية بقكلة 

: ىك مجيكؿ كقاؿ الذىبي في الميزاف في ترجمة خالد بف أبي الصمت إف ىذا الحديث  حـز
 (ِٖ)منكر((

كمما يميز ىذا الكتاب اكثر انو يذكر الحديث مف اكثر مف اسناد كيبيف اختالؼ المفظ بيف 
ثيف كيقكم الحديث الضعيؼ كما في مسالة غسؿ اليد الى المرفقيف فذكر : حديث المحد

جابر رضي اهلل تعالى عنو عف الدارقطني رح تعالى كالبييقي رح تعالى أف النبي صمى اهلل 
عميو كسمـ أدار الماء عمى مرفقيو ثـ قاؿ: "ىذا كضكء ال يقبؿ اهلل الصالة إال بو". كفي 

اد بف يعقكب كالقاسـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد بف عقيؿ إسناده ضعيفاف ىما عب
كلكف يغني عف ىذا الضعؼ ما في صحيح مسمـ مف حديث أبي ىريرة رضي اهلل تعالى 
عنو: أنو تكضأ ثـ غسؿ يده حتى شرع في العضد ثـ قاؿ: رأيت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 

حديث عثماف رضي اهلل عنو أنو كسمـ يتكضأ ىكذا. كفي ركاية الدارقطني رح تعالى مف 
سناده حسف، كأخرج البزار  غسؿ كجيو كيديو حتى مس أطراؼ العضديف. قاؿ الحافظ: كا 
كالطبراني مف حديث ثعمبة بف عباد عف أبيو مرفكعان: ثـ غسؿ ذراعيو حتى يسيؿ الماء 

 (ِٗ)عمى مرفقيو،((
الحيز االكبر في كتابو  فمف اطمع عمى كتاب الركضة كجد اف االماـ القنكجى اعطى الحديث

لالحاديث في كؿ باب فيحاكؿ ذكر العدد االكبر منيا مع ذكر سمسمة السند  همف خالؿ ذكر 
يأخذ  كبياف حاؿ الركاة كالحكـ عمى االحاديث كىذا مف افضؿ الصفات ليذا الكتاب فالقارئ

ة ىذا العالـ الحكـ مع االطمئناف لمدليؿ كالتأكد مف صحتو كاف دؿ ذلؾ اليدؿ اال عمى مكان
الجميؿ كسعة اطالعو كغزارة عممة فبياف الحديث كبياف حاؿ ركاتو كالكقكؼ عمييـ ال يحط 

 بو االعالـ  
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 منيجو في اصكؿ الفقو :
نما عمى أصكؿ  أف المصادر التي أعتمدىا األماـ القنكجي لـ تكف نابعة عف اليكل كا 

فقو في ترجيحو لممسائؿ الفقيية  كقكاعد عممية قيد بيا نفسو حيث أستدؿ بقكاعد اصكؿ ال
فاستدؿ باألدلة المتفؽ عمييا كالكتاب كالسنة كاالجماع كما ذكرنا فيما سبؽ اما االدلة 
المختمؼ فييا :القياس: مثال"بيف االماـ القنكجي في كتابة انة ليس مف نفاة القياس 

ا العمة فقاؿ:)كلسنا ممف يقكؿ بنفي القياس لكنا نقكؿ بمنع التعبد بو فيما عد
 (َّ)المنصكصة(

 اما االستحساف:فمـ يرد ذكر االستحساف في كتابة قط 
كسد الذرائع:استدؿ في كتاب الركضة بسد الذرائع كيدؿ عمى ذلؾ قكلة ) كما كاف ذريعة إلى 

 (ُّ)ما ال يحؿ فيك ال يحؿ(
كاستدؿ بالمصالح المرسمة كما ىك في كتاب الحضانة فقاؿ )فإف لـ يكجد مف لو في ذلؾ 
حؽ بنص الشرع أكفمو مف كاف لو في كفالتو مصمحة لككنو محتاجا إلى ذلؾ فكانت 
المصمحة معتبرة في بدنو كما اعتبرت في مالو كقد دلت عمى ذلؾ األدلة الكاردة في أمكاؿ 

 (ِّ)اليتامى مف الكتاب كالسنة.(
لمرجع العرؼ :يستدؿ االماـ القنكجي في بعض المسائؿ التي لـ يرد فييا نص فبيف اف ا

فييا لمعرؼ كما في النفقة فقاؿ )أف ما لـ يقدره اهلل تعالى كرسكلو مف الحقكؽ الكاجبة 
 (ّّ)فالمرجع فيو إلى العرؼ(

االستصحاب كرد انة يستدؿ بة فقاؿ في عدـ كجكب زكاة التجارة)كالبراءة األصمية 
ي كتاب ككرد استداللو باالستصحاب بكثرة ف(ّْ)مستصحبة حتى يقـك دليؿ ينقؿ عنيا،(

 الركضة الندية 
قكؿ الصحابي :بيف في كتابة اف قكؿ الصحابي ليس حجة عنده فقاؿ )فقد عرفت غير مرة 

 (ّٓ)أف قكؿ الصحابي ليس بحجة(
 اما شرع مف قبمنا فمـ يرد ذكرة في ىذا الكتاب 

 لؤلدلة كشرحيا القكاعد االصكلية   كغالبا ما يذكر االماـ القنكجي في ترجيحو
ا المسائؿ الفقيية دكف تفصيؿ كيشير لمرجكع لبعض الكتب لمتعمؽ فييا فمف كيذكر أحيان

 المصادر التي اشار بالرجكع الييا :
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الفتح الرباني في فتاكم الشككاني كالسيؿ الجرار لمشككاني أيضا كاعالـ المكقعيف البف 
كاني  فمف القيـ  كمسؾ الختاـ شرح بمكغ المراـ لممؤلؼ كحاشية الشفاء كدليؿ الطالب لمشك 

 المالحظ انو يشير بالرجكع لكتب الشككاني كيذكره بقكلة شيخنا 
كىناؾ مصادر يعضد فييا قكلة فيقكؿ كما في:االجماع البف منذر كسبؿ السالـ ،كالبدر 

 المنير البف الممقف 
كخالؼ االماـ القنكجي في بعض المسائؿ الظاىرية فانة يرجح ما يراه حؽ كاليتعصب 

في كتاب الركضة في مسالة الجمع بيف غسؿ كمسح القدميف فقاؿ)أقكؿ:  لمذىبة فخالفيـ
الحؽ أف الدليؿ القرآني قد دؿ عمى جكاز الغسؿ كالمسح لثبكت قراءة النصب كالجر ثبكتان ال 
ينكر كقد كصؼ تعسؼ القائمكف بالغسؿ فحممكا الجر عمى الجكار كأنو ليس لمعطؼ عمى 

عطكؼ عمى الكجكه فمما جاكر المجركر انجر مدخكؿ الباء في مسح الرأس بؿ ىك م
كتعسؼ القائمكف بالمسح فحممكا قراءة النصب عمى العطؼ عمى محؿ الجار كالمجركر كما 
أف قراءة الجر عطؼ عمى لفظ المجركر ككؿ ذلؾ ناشئ عف عدـ اإلنصاؼ عند عركض 

نصكبا في أخرل االختالؼ كلك كجد أحد القائميف بأحد التأكيميف اسما مجركرا في ركاية كم
مما ال يتعمؽ بو االختالؼ ككجد قبمو منصكبا لفظا كمجركرا لما شؾ أف النصب عطؼ 
ذا تقرر ىذا كاف الدليؿ القرآني قاضيا  عمى المنصكب كالجر عطؼ عمى المجركر، كا 
ف قاؿ بو قائؿ  بمشركعية كؿ كاحد منيما عمى انفراده ال عمى مشركعية الجمع بينيما، كا 

 (ّٔ)اف ألف الجمع بيف األمريف لـ يثبت في شيء مف الشريعة.(فيك الضعؼ بمك
 كبيف في نياية كؿ مسالة الحكـ مع بياف سبب الترجيح 

 كعند نياية كؿ مسالة يفصؿ بكممة انتيى  كيستخدميذه المفردة لمفصؿ بيف الكالـ .
 

 المبحث الثاني العاـ كالخاص كفية مطمباف :
 المطمب االكؿ:تعريؼ العاـ كالخاص 
 أكال : تعريؼ العاـ لغة كاصطالحا:

  (ّٕ)العاـ لغة: الشامؿ  
اثنيف اك العاـ اصطالحا:ىك المفظ الكاحد الداؿ عمى شيئيف فصاعدنا مطمقنا ام ىك مايعـ 

 (ّٖ)كسمي عاـ لكثرة مايعـ مف االفراد  اكثر
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 ثانيا: تعريؼ الخاص لغة كاصطالحا
ؼي  ا ًخالى ؼي  الخاص لغة: خىصَّ الشٍَّيءى خيصيكصن ةي ًخالى اصَّ اصٌّ كىاٍختىصَّ ًمٍثميوي كىاٍلخى َـّ فىييكى خى عى

 (ّٗ)اٍلعىامَّةً 
 الخاص في اصطالح االصكلييف:

ٍعميـك عمى ااًلٍنًفرىاد كىقىٍكًلنىا ًفي تىٍخًصيص اٍلفىرد زيد  ٍعميـك أىك لمسمى مى ىك لفظ كضع  لمعنى مى
ًفي تىٍخًصيص اٍلًجٍنس ًفي تىٍخًصيص النٍَّكع رجؿ كى  (َْ)ًإٍنسىاف كى

 كفيو ثالثة مسائؿ:
 المسالة االكلى:ىؿ لمعمـك صيغة تدؿ عمية 

رام االماـ القنكجي:اف ما كجدناه مف خالؿ استقراء كتابة تبيف اف االماـ القنكجي كاف لـ 
يصرح اال انو يرل اف لمعمـك صيغة خاصة تدؿ عمية حيث قاؿ بدخكؿ الدكاء تحت نفقة 

لدخكلو تحت عمـك قكلو "ما يكفيؾ" كتحت قكلو رزقيف فإف  الزكجة كاجب )قمت: ىك الحؽ
ألنها مصدر مضاف وهً من صٌغ  الصيغة األكلى عامة باعتبار لفظ ما كالثانية عامة

 . (ٔٗ)العموم (
 مذاهب : ثالثةالعلماء فٌها على 

المذىب األكؿ: أف لمعمـك صيغة في المغة خاصة بو، مكضكعة لو، تدؿ عمى العمـك 
تحمؿ عمى غيره إال بقرينة، كىي أدكات الشرط كاالستفياـ، ككؿ اسـ دخمت  حقيقة، كال

عميو " أؿ " االستغراقية سكاء كانت جمعان أك مفردان، ككؿ نكرة أضيؼ إلى معرفة، ككمجمع 
كنكرة في سياؽ النفي، كاألسماء المكصكلة، ك" كاك " الجمع، كلفظ " سائر " المشتقة مف 

جميكر العمماء مف الحنفية كالمالكية  ماـ القنكجي كاليو ذىبسكر المدينة، كىك قكؿ األ
 (ِْ)كالظاىرية

ية تدؿ عمية مطمقا كىذا قكؿ ابي حسف ظالمذىب الثاني: ليس لمعمـك صيغة لف
 (ْٓ)كالمرجئة كالكاقفية  (ْْ)كابي بكر الباقالني (ّْ)االشعرم

ع عمى اقؿ الجمع :ليس لمعمـك صيغة تدؿ عمية  انما تحمؿ الفاظ الجم ثالثالمذىب ال
كمحمد  (ْٔ)كيتكقؼ فيما زاد كبو قاؿ بعض العمماء كمنيـ محمد بف المنتاب، مف المالكية،

 (ْٖ)مف الحنفية (ْٕ)بف شجاع الثمجي،
كىـ  -معنكم، كىك ظاىر، فأصحاب المذىب األكؿ  -ىنا  -الخالؼ  تحرير محؿ النزاع:

ـك بدكف أم قرينة، كال يحممكف أم صيغة مف الصيغ السابقة عمى العم -الجميكر 
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يحممكنيا عمى الخصكص إال بقرينة، كيعممكف عمى ىذا بدكف تكقؼ، كال يفرقكف بيف 
فيـ ال يحممكف تمؾ الصيغ  ثالثاألكامر كالنكاىي كاألخبار.أما أصحاب المذىب الثاني كال

 عمى العمـك كال عمى الخصكص، .
مىى النَّاسً  ًلمًَّو عى ًحجُّ اٍلبىٍيًت( ،فأصحاب المذىب األكؿ  كطبؽ عمى ذلؾ قكلو تعالى: )كى

 (ْٗ)يقكلكف: إنو عاـ لجميع الناس دكف استثناء.
: ال يحممكنو عمى العمـك كالعمى الخصكص حتى تأتي كالثالث كأصحاب المذىب الثاني

 .(َٓ)قرينة ترجح أحدىما.
 االدلة كمناقشتيا:

 ادلة أصحاب القكؿ االكؿ: 
 أكال: مف الكتاب 

ـى ًباٍلبيٍشرىل قىاليكا ًإنَّا ميٍيًمكيك أىٍىًؿ ىىًذًه اٍلقىٍريىًة ًإفَّ  قكلو تعالى: -ُ اءىٍت ريسيمينىا ًإٍبرىاًىي لىمَّا جى }كى
ـي ًبمىٍف ًفييىا{ أىٍىمىيىا كىانيكا ظىاًلًميفى قىاؿى ًإفَّ ًفييىا ليكطنا قىاليكا نىٍحفي أىٍعمى
(ُٓ). 

ـ تمسكو بالعمـك المستفاد مف لفظ )أىؿ( كجو الداللة: أف اهلل حكى عف إبراىيـ عميو السال
.  (ِٓ)المضاؼ إلى المعرفة، كلـ ينكر عميو ذلؾ، بؿ بيف أف لكطان مخصكص مف العمـك

 (ّٓ)قاؿ اهلل تعالى: }كىالسَّاًرؽي كىالسَّاًرقىةي فىاٍقطىعيكا أىٍيًديىييمىا{  -ِ
ف قؿ فقد كجب عميو  كجو الداللة: يدؿ قكلو عمى العمـك فكؿ مف كقع عميو اسـ سارؽ كا 

القطع كاف لـ يبيف مقدار السرقة كحد القطع فيذا مابينتة السنة  كخصص بو العاـ لكف 
يفيـ مف اآلية المعنى العاـ كىذا فيو داللة المفظ عمى العاـ كىك )السارؽ ( لككنو مف 

 (ْٓ)الفاظ العاـ 
مىا تىٍعبديكفى مف دكف اهلل حصب جى  -ّ قىٍكلو تىعىالىى: }ًإنَّكيـ كى {كى  (ٓٓ)يىنَّـ أىٍنتـي لىيىا كىاًرديكفى

بىٍعرىل أنا أخصـ لكـ محمدا" فقاؿ يا (ٔٓ)كجو الداللة :حيف نزلت ىذىاآلية قىاؿى عبد اهلل بف الزِّ
محمد)صمى اهلل عميو كسمـ( فيذه النصارل تعبد عيسى كىذه الييكد تعبد عزيرا كىذه بنك 

 تىعىالىى: }ًإف الَّذيف سبقت لىييـ منا اٍلحسنى اهلل (ٕٓ)تميـ تعبد المالئكة فيكالء في النارفىأٍنزؿ
ٍنيىا مبعدكف{  .كفيـ منع ذلؾ كلـ ينكر عمية الرسكؿ (ٖٓ)أيكلىًئؾى عى يدؿ عمى أف "ما" لمعمـك

 (ٗٓ)صمى اهلل عمية كسمـ كىذا فيو داللة كافية عمى اف لمعاـ لفظ يدؿ عمية  
 ،(َٔ)قكلو تعالى:}ال يستكم القاعدكف مف المؤمنيف{ -ْ



 (الذخصيظ االحوال) النديظ الروضظ كتابه في القنوجي اإلمام رند والخاص الطام  

                                      

                
                                                     

 
                                         

                                                                                                                                                                                            
 

 الطدد
ِٓ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                          
                                                                                   

ربٌع ٕٔ                                                                                                 
  الثانً
هـ1ٖٗٔ   

كانون  ٖٔ                                                                                                                
  االول

 م                                                                                                      2ٕٔٓ                                                                                                                  

 331                                                     مجلظ كليظ الطلوم االدالميظ                         

 
 

كجو الداللة:دؿ المفظ عمى عمـك المؤمنيف فحيف نزلت ىذه اآلية  قاؿ ابف أـ مكتـك  ككاف 
ضريرا،:انا ضرير كلك استطعت لقاتمت معؾ  فنزؿ قكلو تعالى }غير أكلي الضرر{ كفيـ 
ابف اـ مكتـك اف ىذه الصيغة لمعمـك كلـ ينكر فيمة النبي صمى اهلل عمية كسمـ فيذا يدؿ 

 (ُٔ)يغة كضعت لمعمـك فشمؿ الضرير، كغيره عمى اف ىذه الص
  ثانيا":مف السنة :

ما منعؾ أف تجيبني إذ »قكلو صمى اهلل عميو كسمـ في حديث أبي ىريرة، ألبي بف كعب: .ُ
ا ـٍ ًلمى ًلمرَّسيكًؿ ًإذىا دىعىاكي  دعكتؾ؟ أليس اهلل عز كجؿ يقكؿ: }يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اٍستىًجيبيكا ًلمًَّو كى

} ـٍ ييٍحًييكي
ف كنت مصميا.« (ٕٙ)  (ٖٙ)فقاؿ: أيبىي بف كعب: يا رسكؿ اهلل، ال تٍدعيني إال أجيبؾ كا 

كجة الداللة :اف الحديث فية داللة عمى صيغة العمـك )استجيبكا ( كىذا يبيف اف الرسكؿ 
 (ْٔ)صمى المة عمية كسمـ كصحابتة حممكا ىذة الصيغ غمى العمكـ 

 (٘ٙ): " ال تنكح المرأة عمى عمتيا ..."،-مـ صمى اهلل عميو كس -قكلو  .ِ
ٍرأىًة  ٍمعي بىٍيفى اٍلمى ـي اٍلجى كجو الداللة :اف الحديث النبكم ىىذىا دىًليؿه ًلمىذىاًىًب اٍلعيمىمىاًء كىافَّةن أىنَّوي يىٍحري

ًقيقىةن كى  الىةن حى خى الىًتيىا سىكىاءه كىانىٍت عىمَّةن كى بىٍيفى خى بىٍينىيىا كى ًتيىا كى ًىيى أيٍختي اأٍلىًب كىأيٍختي اأٍليِـّ ٍك كىعىمَّ
دًَّة ًمٍف ًجيى  ٍف عىالى أىٍك أيٍختي أيِـّ اأٍليِـّ كىأيُـّ اٍلجى دِّ كىاً  اًزيَّةن كىًىيى أيٍختي أىًبي اأٍلىًب كىأىًبي اٍلجى تىًي اأٍليِـّ مىجى

ـي الٍ  مىٍت فىكيمُّييفَّ ًبًإٍجمىاًع اٍلعيمىمىاًء يىٍحري ٍف عى ٍمعي بىٍينىييمىا كفيةكىاأٍلىًب كىاً  داللة عمى العمكـ ألنو تكمـ  جى
 (ٔٔ)بصيغة النكرة بسياؽ النفي كتحريـ العمات عامة فية داللة عمى اف المفظ لمعمكـ 

 ثالثا":مف االجماع:
اف الصحابة رضي اهلل عنيـ اكثر الناس فيـ لنصكص القراف كاحكطيـ  لمعاني  المغة   

قة الذكر عمى معنى العمـك فكانكا عند نزكؿ اية بأحدىذه كالبالغة كقد حممكا الصيغ الساب
الصيغ  حممكىا عمى العاـ كلـ يسالكا المراد منيا عاـ اك خاص با يبحثكف اف كاف دليؿ 
مف الكتاب اك السنة يخصص مطمؽ العاـ كقع ىذا منيـ كلـ ينكر احدىـ عمى االخر فكاف 

  اجماع سككتي كيدؿ عمى ىذا في كقائع كثيرة منيا:
قد جاءت إلى أبي بكر تطالبو  -صمى اهلل عميو كسمـ  -أف فاطمة بنت النبي  .ُ

) ـٍ ًدكي ـي المَّوي ًفي أىٍكالى   حيث إف  (ٕٔ)بميراثيا مف أبييا محتجة بقكلو تعالى: )ييكًصيكي
 ىذا عاـ يشمؿ جميع األكالد كأنيـ يرثكف مف آبائيـ، فقاؿ ليا أبك بكر: إني
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يقكؿ:" نحف معاشر األنبياء ال نكرث  -و كسمـ صمى اهلل عمي -سمعت الرسكؿ 
 (ٖٔ)ما تركناه صدقة ".

نما أتى ليا بمخصص يخرج  كجو الداللة : فينا لـ ينكر عمييا االحتجاج بعمـك اآلية، كا 
أكالد األنبياء عف بقية األكالد، كيككف التقدير: أف جميع األكالد يرثكف مف آبائيـ إال أكالد 

 .(ٗٔ)ف أصالن "كلـ ينكر عميو أحد مف الصحابة فكاف أجماعا"األنبياء، فإنيـ ال يرثك
.ركل أىف عمر رىًضي اهلل عىنوي قىاؿى ألبي بكر الٌصديؽ رىًضي اهلل عىنوي ًفي مانعي الزَّكىاة كىيؼى ِ

تَّى يشيدكا أف ال ألو اال اهلل ـ )أمرت أىف أقىاتؿ النَّاس حى مىٍيًو السَّالى قد قىاؿى النًَّبي عى ـٍ كى  تقىاتمي
مىٍيًو أىبيك بكر كىالى  (َٕ)محمد رسكؿ اهلل( لـ يينكر عى ابىة فكاف  فاحتج ًبعيميـك المٍَّفظ كى حى أحد مف الصَّ

قِّيىا  بىر كىىيكى قىٍكلو ًإالَّ ًبحى كاب ًإلىى ااًلٍسًتٍثنىاء اٍلمىٍذكيكر ًفي اٍلخى أجماعا" بؿ عدؿ أىبيك بكر ًفي اٍلجى
ٌقيىا ف الزَّكىاة مف حى  (ُٕ)كىاً 

 ركل أىف عيٍثمىاف بف مىٍظعيكف رىًضي اهلل عىنوي أٍنشد .ماّ
الة زائؿ أىال كؿ شىٍيء مىا خال اهلل بىاًطؿ ... ككؿ نعيـ الى محى
(ِٕ) 

كؿ ازى  (ّٕ)فىقىاؿى كذب فىًإف نعيـ أىؿ اٍلجنَّة الى يىزي لىك لـ يكف قىكؿ الشَّاًعر اٍقتضى اٍلعيميـك لما جى كى
 تىٍكًذيبو

أف السًيد ًإذا قىاؿ لعبده الى تىٍضًرب أحدا، فًيـ منو اٍلعمـك حتى لٍك رابعا": مف المعقكؿ: )ب
ضرىب كاحدا عد مخالفا، كىالتَّبىادر دىًليؿ الحًقيقىة كىالنىًكرىة ًفي النٍفي لٍمعمـك حًقيقىة فىًمٍمعيمكـ 

 (ْٕ)ًصيغة،(
 أدلة المذىب الثاني :

نصكص الشرع لمعمـك تارة  .أف ىذه الصيغ التي يرل الجميكر كضعيا لمعمـك كردت فيُ
 كاستعمؿ في (ٕٓ)،كقكلو تعالى: )كهلل عمى الناس حج البيت(

كاألصؿ في االستعماؿ   (ٕٔ)الخصكص تارة أخرل كقكلو تعالى: )الذيف قاؿ ليـ الناس(
الحقيقة، فتككف مشتركة بيف المعنييف، كالمشترؾ يجب التكقؼ فيو حتى ترد القرينة تدؿ 

 عمية 
لصيغ لمعمـك إما أف ييعرؼ بنقؿ أك عقؿ، أما العقؿ فال مدخؿ لو في ػ أف كضع ىذه ا ِ

المغات ، كأما النقؿ فإما أف يككف تكاتران أك آحادان، فالتكاتر معدـك الف التكاتر  معمـك لجميع 
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الناس كلك كاف كذلؾ لعممناه ،  كاآلحاد ال يكفي في ىذه المسألة؛ لككنو اليحتجبة في 
 (ٕٕ)المسائؿ االصكلية.

 :ثالث أدلة المذىب ال
أف ىذه الصيغ استعممت في العمـك كفي الخصكص، كاستعماليا في الخصكص أكثر،  -ُ

 فتككف لمخصكص ما لـ تقـ قرينة تدؿ عمى التعميـ.
أف داللة تمؾ الصيغ عمى أخص الخصكص متعينة، كداللتيا عمى ما زاد عف ذلؾ  - ِ

ليقيف ككجب التكقؼ فيما زاد عف مشككؾ فييا، فإذا عريت عف القرينة حممت عمى ا
 .(ٖٕ)ذلؾ

 الترجيح:
بعد عرض أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ فالذم يبدك لي أف القكؿ الراجح ىك ما ذىب اليو أصحاب 

كذلؾ الف عند سماع تمؾ الصيغ  القكؿ االكؿ القائمكف أف لمعمـك صيغة في المغة خاصة بو
يا تدؿ عمى العمـك حقيقة كما في قكؿ تبادر الى الذىف ارادة العمـك كالشمكؿ فدؿ عمى ان

ابراىيـ عمية السالـ لممالئكو)فييا لكط( عندما اخبركة انيـ ميمكيف )اىؿ القرية (فاخبارىـ 
بصيغة العاـ ىذة ادل الى استنكارة اف فييا لكط كىك مف الصالحيف ففيـ منيا العمـك 

يا الجميكر عمى اف لمعاـ كتبادر الى ذىنو ذلؾ  فدؿ ذلؾ كغيرة مف االدلو التي استدؿ ب
 ، كاهلل أعمـ. صيغة تدؿ عمية حقيقة 

 المسالة الثانية :تخصيص عمكـ القراف باالحاد
رام االماـ القنكجي قاؿ بجكاز تخصيص عمـك القراف بخبر االحاد كذلؾ مانص عمية في 

 (ٕٗ)كتابة الركضة الندية
 :(8ٓ)والعلماء فً هذه المسالة على خمسة مذاهب 

ة المتواترة بخبر الواحد مطلقاً. المذهب األ نَّ ول: أنه ٌجوز تخصٌص العام من الكتاب والسُّ
 (8ٕ)وألٌه ذهب جمهور العلماء (8ٔ)األمام القنوجً وهو مذهب

ة المتواترة بخبر الواحد مطلقة.وهو  نَّ المذهب الثانً: أنه ال ٌجوز تخصٌص الكتاب والسُّ
 (8ٖ)انً لبعض الحنابلةمذهب بعض الفقهاء وبعض المتكلمٌن ونسبة الشوك

المذهب الثالث: التفصٌل بٌن ما ُخصَّ بقطعً، وبٌن ما ُخصَّ بظنً، بٌانة: إن كان العام من 
ة المتواترة قد ُخصَّ بدلٌل متفق علٌه وهو الدلٌل القطعً  نَّ : فإنه ٌجوز -الكتاب والسُّ

ز تخصٌصه تخصٌصه بخبر الواحد. وإن كان العام منهما لم ٌخص بقطعً، فإنه ال ٌجو
 .(8٘)وكثٌر من الحنفٌة (8ٗ)بخبر الواحد، وهو مذهب عٌسى بن أبان،

ص بغٌره.      المذهب الرابع: التفصٌل بٌن المخصَّص بالمتصل، وبٌن المخصَّ
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ة المتواترة إن لم ٌخص أصالَّ أَو خص بمتصل كالشرط   نَّ بٌانه:  أن العام من الكتاب والسُّ
بر الواحد. أما إذا خص بمنفصل كالنص، أو القٌاس، أو والغاٌة واالستثناء، فال ٌخصصه خ

 .(8ٙ)اإلجماع، فإن خبر الواحد ٌخصصه، وهو مذهب أبً الحسن الكرخً
المذهب الخامس: أن العام ٌعمل فٌه فٌما عدا الفرد الذي دلَّ علٌه خبر الواحد الخاص، أما 

المفظ العاـ، كحينئذ علٌه  الفرد الخاص الذي دلَّ علٌه خبر الواحد، فإنه ٌتعارض مع ما دلَّ 
ال نرجح أحدىما عمى اآلخر، كنتكقؼ حتى يرد دليؿ يرجح أحدىما، كىك مذىب القاضي 

 .(ٕٖ)أبي بكر الباقالني
بيانة:فخبر الكاحد قطعي الداللة ظني الثبكت، كالعاـ مف الكتاب كالسُّنَّة المتكاترة قطعي 

إذف  -كضعيؼ مف جية أخرل، فيما الثبكت ظني الداللة، فكؿ كاحد منيما قكم مف جية 
متقابالف، كمتساكياف في القكة، كليس أحدىما بأٍكلى مف اآلخر، كال دليؿ عمى ترجيح  -

 أحدىما عمى اآلخر، فكجب التكقؼ.
 االدلة كمناقشتيا:

 ادلة المذىب االكؿ :استدؿ اصحاب المذىب االكؿ بما يأتي:
ا .ُ مىٍيًيمىا ًفيمى نىاحى عى    (ٖٖ)اٍفتىدىٍت ًبًو{ بقكلو تعالى }فىالجي

كالركايات ا لمتضمنة لمنيي عف الزيادة مخصصة  فإنو عاـ لمقميؿ كالكثير كجة الداللو:
 (ٖٗ)لذلؾ كحديث "اما الزيادة فال" فصمح لتخصيص ذلؾ العمـك باألحاد

ابىةى  .ِ حى {-تىعىالىى  -عمى  قىٍكلىوي : أجماع الصَّ ـٍ رىاءى ذىًلكي ـٍ مىا كى : }كىأيًحؿَّ لىكي
ا   (َٗ) قد خصص ًبمى

ٍيرىةى عىًف النًَّبيِّ  كىاهي أىبيك ىيرى ـى  -رى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىى »ًمٍف قىٍكًلًو: "  -صى ٍرأىةي عى الى تيٍنكىحي اٍلمى
الىًتيىا ًتيىا كىالى خى  . (ُٗ)«عىمَّ

( فالنص كجو الداللة:اف اهلل تعالى بيف المحرمات مف النساء ثـ قاؿ )كاحؿ لكـ ماكراء  ذلؾ
عاـ اف جميع النساء حؿ لكـ غبر المذككرات فجاء الحديث كخصص ىذا العاـ كبيف تحريـ 

 (ِٗ)الجمع بيف المرأة كعمتيا اك خالتيا فدؿ ذلؾ عمى اف خبر االحاد يخصص القراف
ُ- } ـٍ ًدكي ـي المَّوي ًفي أىٍكالى قكلة تعالى  }ييكًصيكي ًبقىٍكًلًو)اليتكارث اىؿ  (ّٗ)تخصيص ى

 (ْٗ)ممتيف(
دكيـ  اًد أًلىفَّ قىٍكلىوي تىعىالىى ييكًصيكيـ اهلل ًفي أىٍكالى كىاز تىٍخًصيًص عيميكـً اٍلًكتىاًب ًباآٍلحى كجو الداللو:: جى

ًديًث اٍلمىٍذكيكر كىك أحادً  لىدي اٍلكىاًفري فىالى يىًرثي ًمفى اٍلميٍسًمـً ًباٍلحى ًد فىخيٌص ًمٍنوي اٍلكى اٌـّ ًفي اأٍلىٍكالى  (ٓٗ)عى
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بيف   –صمى اهلل عميو كسمـ  -: أف النبي -رضي المَّو عنو  -أبك بكر  بما ركل .ْ
لفاطمة رضي اهلل عنيا عندما  جاءتو  تطالب بميراثيا  اف  ىذا النص خصص بقكلة صمى 

 (ٔٗ)اهلل عمية كسمـ  "نحف معاشر األنبياء ال نكرث ما تركناه صدقة "
التكرث كىك خبر أحاد كفي ذلؾ داللة   كجو الداللة : حديث ابي بكر بيف اف امكاؿ االنبياء

 (ٕٗ)عمى تخصيص عمكـ النص بخبر األحاد
مىية فىالى  فاف قيؿ: ىذا الدىًليؿ ىك المعتبر بو  اإٍلجمىاع، الى خبىر اٍلكىاحد، ك لك لـ يجًمعكا عى

ٍجمىاعي  مىى تىٍخًصيًصيىا؛ ًإذ الدًَّليؿ ىكى اإلًٍ  دىًليؿى عى
ى تخصيًص اآٍليىتىيف بخبر الكىاحد، الى عمىى تخصيًص ًتٍمؾى يجاب عنة:ًبأىنَّيـ أىجمىعكا عم

بىًر اٍلكىاًحًد  ٍجمىاعى ًإالَّ أىفَّ كىٍكفى خى بىرى اٍلكىاًحًد، الى اإلًٍ اٍلعيميكمىاًت ميٍطمىقنا، فىيىكيكفي اٍلميخىصِّصي خى
ٍجمىاًع. ا ًإنَّمىا ىيكى ًباإلًٍ ميخىصِّصن
(ٖٗ) 

 
 ادلة المذىب الثاني :

 منقكؿ:مف ال أكال"
سمـ لـ  -ُ مىٍيًو كى ًديث فىاًطمىة بنت قيس أىنالنًَّبي صمى اهلل عى رد عمر رىًضي اهلل عىنوي حى

ٍيثي سكنتـ  الؼ قىٍكلو اهلل تىعىالىى }أسكنكىف مف حى يىٍجعىؿ لىيىا نىفىقىة كىالى سيٍكنى لما خى
قىاؿى الى نىدع قىكؿ كتاب اهلل بقكؿ اٍمرىأىة الندرم اصدقت (ٗٗ)مف كجدكـ{ اـ  كى

 (ََُ)كذبت
َها اتهمها َولَِهَذا َقالَ اْمَرأَة اَل  رد اصحاب المذهب االول على هذا الدلٌل : َما رد َخَبرَها أِلَنَّ إِنَّ

َنْدِري صدقت أم كذبت فقولة هذا ٌدل على ان الرد لعدم التأكد من صدق كالمها ال ألنه  خبر 
 (ٔٓٔ)احاد 

 الدليؿ مف المعقكؿ :
خبر اٍلكىاًحد غير مىٍقطيكع ًبًو فىالى يجكز ترؾ اٍلمىٍقطيكع ًبًو ًبغىٍيرًًه كاإلجماع الى اٍلكتاب مىٍقطيكع ًبًو  كى
بىر اٍلكىاحد  (َُِ)يٍترؾ ًبخى

استدؿ اصحاب المذىب الثالث: أف ما دخمو التخصيص بدليؿ قطعي صار مجازان فيما بقي 
 كصارت داللة العاـ ظنية، كحينئذ يقكل خبر الكاحد عمى تخصيصو؛ ألف

 كال األمريف مظنكف، كالظف يعارضو ظف مثمو.
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أما إذا لـ يدخمو التخصيص أصالن فيك باؽ عمى حقيقتو في االستغراؽ؛ حيث إف داللة 
العاـ عند أكثر الحنفية قطعية كحينئذو ال يقكل خبر الكاحد عمى تخصيصو، ألنو قطعي 

 (َُّ)كخبر الكاحد ظني، كالظني ال يقكل عمى تخصيص القطعي.
 صحاب المذىب الرابع مف المعقكؿ :استدؿ ا

أف العاـ إذا لـ يخصص فإف داللتو عمى األفراد قطعية، فال يقكل خبر الكاحد عمى 
ف خص بالمخصص المتصؿ فإف داللتو قطعية أيضا ألنو ال يحتمؿ غير ما  تخصيصو، كا 

ذا ك انت داللة قييِّد بو  بالصفة، أك الشرط، كنحك ذلؾ، فتككف داللتو عمى الباقي قطعية، كا 
 العاـ قطعية، فإف خبر الكاحد ال يقكل عمى تخصيصو.

أما إذا خصص العاـ: بمنفصؿ ، فإنو يصبح ظني الداللة عمى الباقي؛ ألنو يحتمؿ أف 
ذا كاف العاـ ظني الداللة كخبر  تخرج منو بعض األفراد الباقية بدليؿ كما في المرة األكلى، كا 

ظف، فعند التعارض يقدـ خبر الكاحد؛ ألف فيو عمالن الكاحد كذلؾ، فإنيما يتساكياف في ال
بالدليميف؛ ألنو يعمؿ بالخاص، كما بقى بعد التخصيص، أما لك عممنا بالعاـ يمـز ذلؾ 

 .(َُْ)إبطاؿ دليؿ قد ثبت كىك الخاص، فال يجكز
 

 دلٌل المذهب الخامس :
ظنً الداللة، فكل  خبر الواحد قطعً الداللة ظنً الثبوت، والعام من الكتاب  قطعً الثبوت

واحد منهما قوي من جهة وضعٌف من جهة أخرى، فهما متساوٌان فً القوة،  وال دلٌل 
 (٘ٓٔ)على ترجٌح أحدهما على اآلخر، فوجب التوقف

 الترجٌح:
بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها فالذي ٌبدو لً رجحانه هو ما ذهب الٌه 

صٌص عموم القرآن بخبر الواحد لما ورد من ادلة أصحاب القول األول القائلون بجواز تخ
فً تخصٌص عموم االٌات بما نقله الصحابة وهم احاد ولم ٌنكر علٌهم ذلك وان كان القران 
قطعً الثبوت االان صٌغ العام فٌة ظنٌة الداللة وخبر االحاد ظنً الثبوت االانة قطعً 

تخصٌص العام وبٌان المشكل الداللة فٌجوز هنا تخصٌصة للكتاب وماجاءت السنة اال ل
 وتفصٌل المجمل وهللا أعلم.

 
 المسالة الثالثة :هل العبرة بعموم اللفظ ام بخصوص السبب

رأي األمام القنوجً العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب حٌث قال) االعتبار بعموم اللفظ 
 (ٙٓٔ)ال بخصوص السبب(

 العلماء فً المسألة على قولٌن:
العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، وهو حاب هذا القول الى أن ذهب أصاألول:القول 
 . (8ٓٔ)الجمهوروألٌه ذهب (2ٓٔ)األمام القنوجً مذهب
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 القكؿ الثاني :ذىب اصحاب ىذا القكؿ الى اف خصكص السبب يككف مخصص لعمكـ المفظ
  .(ُُّ)كالدقاؽ (ُُِ)كالقفاؿ(ُُُ)المزني  ك ،(َُُ)لمشافعية ،(َُٗ)كىك قكؿ  المالكية

أدلة أصحاب القكؿ االكؿ: استدلكا عمى صحة ما ذىبكا اليو مف السنة  كمناقشتيا: االدلة
    كاألجماع  كالعقؿ كالمغة.

 اكآل :مف السنة :
فيما ركم  أنو صمى اهلل عميو كسمـ لما أيقظ عميان كفاطمة  كامرىما بالصالة مف الميؿ ، 

صمى المة عمية  وبعثنا : قاؿ لفقاؿ لو عمى رضي اهلل عنو: اف أركاحنا بيد اهلل إف شاء 
  (ُُٓ)( (ُُْ)كسمـ )ككاف اإلنساف أكثر شئ جدال

كجة الداللة : اف الحديث النبكم فية داللة عمى اف المفظ اليخصص بسببة  فالنبي صمى 
كجيو داخالن في االية  مع أف سبب نزكليا الكفار  اهللالمة عمية كسمـ جعؿ االماـ عمي كـر 

ف. فخطابو صمى اهلل عميو كسمـ لكاحد كخطابو لمجميع مالـ الذيف يجالدكف في القرآ
 (ُُٔ)يخصص بمخصص

  ثانيآ: مف االجماع  : 
أجمع المسممكف  مف غير مخالؼ عمى عمـك  المفظ  في ايات نزلت باسباب  خاصة 
ف كانت نزلت في  كاالدلة عمى ذلؾ كثيرة منيا :اية القذؼ كآية المعاف ك آية الظيار كا 

  (ُُٕ)اف حكميا عاـ لجميع االمة فدؿ عمى أنو ال اعتبار بالسبب  اسباب خاصة اال
استدؿ اصحاب ىذا القكؿ عمى صحة ماذىبكا الية مف المعقكؿ كناقشكا  المعقكؿ :مف 

 المسالة مف عدة كجكة منيا :
.اف خصكص السبب ال يعارض العاـ كما يقتظية مف الشمكؿ  ألنو ال يكجد  منافاة ُ

ى عدـ المنافاة انة لك قيؿ الشارع : يجب عميكـ حمؿ المفظ عمى بينيما  كمما يدؿ  عم
سببو لكاف  ىذا جائزا، كلك كاف معارضا لو لكاف ىناؾ تناقض كبما  انة ال تعارض بينيما  

 (ُُٖ)فيجب حممو عمى العمـك عمال بالمقتضى السالـ عف المعارض
كاب دكف عمكـ . لك كاف السؤاؿ عاما كالجكاب خاصا يككف االعتبار بخصكص الجِ

السؤاؿ فكذلؾ عندما يككف  السؤاؿ خاصا كالجكاب عاما يجب اف يككف االعتبار بعمكـ 
 الجكاب  فمك ساؿ عف جكاز شيء فخرج الجكاب بإيجابو اعتبر الجكاب 
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يؤخذ الحكـ  مف نص الشارع، كىك نص عاـ فيحمؿ عمى عمكمو ألف الشارع  عدؿ عف .ْ
. .كقكؿ السائؿ ليس بحجة فال يجكز الجكاب الخاص إلى العمـك  فدؿ ذ لؾ  أنو أراد العمـك

 (ُُٗ)أف يخص بو عمـك السنة فقكلة كقكؿ غيره فال يخصص النص بو ىنا 
 المغة  : مف 

فقاؿ :  جميع نسائي  طمقني اف مقتضى المغة يفيد عمـك المفظ  فمك قالت زكجة لزكجيا
ؽ كذلؾ الف االعتبار يتعمؽ طكالؽ  يقع الطالؽ عمى الجميع كاليختص بمف طمبت  الطال 

بعمـك كالـ الزكج دكف خصكص السؤاؿ فكذلؾ يجب أف يككف االعتبار بعمـك كالـ النبي 
 (َُِ)صمى اهلل عميو كسمـ ال بخصكص السؤاؿ في المسائؿ الشرعية 

 
مف المعقكؿ مف عدة   استدؿ اصحاب ىذا القكؿ عمى صحة قكليـ القكؿ الثاني : أدلة

 كجكة :
كذلؾ الف السؤاؿ ىك المقتضي أف السؤاؿ مع الجكاب كالجممة الكاحدة كلى الكجو األ  .ُ

لمجكاب كلك السؤاؿ لـ يقع ىذا الجكاب كاف الجكاب اف كاف مبيـ يرد عمى السؤاؿ لفيمة 
كالجممة الكاحدة كجب أف يصير السؤاؿ مقدرا في الجكاب فيخص  فاذا كاف السؤاؿ كالجكاب 

 (ُُِ)الحكـ
بؿ ىما جممتاف متفرقتاف  كؿ منيما عمى حدة   يما كالجممة الكاحدة ال نسمـ أن:  كأجيب

الجكاب مقتضى السؤاؿ ال يسمـ فكيؼ يككف الجكاب مقتضى السؤاؿ كىك أعـ  كقكليـ اف 
ف  منو فيبيف مف    مقتضى لمسؤاؿ فقد يككف  الجكاب زائد عنة كاعـ منة الجكاب  كاف كا 

تعالى }كما تمؾ بيمينؾ يا مكسى قاؿ خالؿ الجكاب مالـ يقع بو السؤاؿ كما كرد في قكلة 
فأجاب عما  (ُِِ)ىي عصام أتككأ عمييا كأىش بيا عمى غنمي كلي فييا مآرب أخرل{

دما عنالنبي صمى اهلل عمية كسمـ  اؿقكما ك فكاف يكفية اف يقكؿ ىي عصا ،  سئؿ كزاد 
فاجاب بزيادة عما   (ُِّ)(ىك الطيكر ماؤه الحؿ ميتتو)اء فقاؿ م ساؿ عف الماء 

الكاقعة بذاتيا كليس  لحكـ خاص  بياف .الكجو الثاني اف تاخير الحكـ فية داللة عمى انو ِ (ُِْ)ساؿ
 الحكـ في تأثير لمسبب يكف لـ لك ك  إذ لك كاف بيانا لغيره لبينو قبؿ السؤاؿ عاـ في غيرىا 

 (ُِٓ)الكاقعة تمؾ كقكع حالة إلى لحكـا بياف الشارع أخر لما
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 حكـ في داخال السبب يككف أف بد ال أنو أفاد السبب؛ كجكد عند اف ذكر الحكـ  :كأجيب
الخطاب كاليجكز تخصيصة النة منصكص عمية كلك ذكر قبؿ كركد السبب لجاز اخراج 

ئدة  اف تاخير نزكؿ لحكـ البد لة مف فاالسبب كتخصيصة ىذا مف جية  كمف جية اخرل 
فال يساؿ عما  كىذا مف متعمقات العمـ االزلي الذم اليعممة اال المة )في ام كقت تحصؿ 

 (ُِٔ)لماذا تاخير الحكـ فيذا يككف تحكـ في عممة تعالى كىذا غير جائز قكلكـ ف (يفعؿ
أف الراكم حرص عمى نقؿ سبب نزكؿ الحكـ كال فائدة مف حرصو عمى نقؿ الكجو الثالث .ّ

 (ُِٕ). .فائدة األسباب لنقؿ كاف لما ذلؾ كلكال  الحكـ مختص بوالسبب إال ألف 
: اف  نقؿ الراكم لمسبب  كبياف اسباب النزكؿ ليست الفائدة منو بياف اف نزكؿ  كأجيب

الحكـ في حادثة خاصة بؿ لة  فكائد أخرل  منيا  معرفة أسباب النزكؿ، كمعرفة سير 
 فالعنيا زكجتو زنت كمف الناس، عمى رهالمكا حكـ فيخؼ  ليـ جرل بما كالتأسي ةالصحاب

كمف اىمية نقؿ سبب النزكؿ  التكسع في   (ُِٖ)أمية بف ليالؿ جرل بما يتأسى فيك؛ 
فمك لـ ينقؿ  المسألة ىذه في الخالؼ ىذا مثؿ كقكع في شبية السبب ثار فنقؿالشريعة  

 المسائؿ ة فيذا اكقع الخالؼ في مثؿ ىذ الحكـ، ادعى الخصـ اختصاص لما سبب النزكؿ 
 (ُِٗ).كتخفيؼ كاسعة العممية كىذا الخالؼ رحمة

 ثمرة الخالؼ

الخالؼ في ىذه المسألة لفظي كذلؾ؛التفاؽ أصحاب المذىبيف عمى أحكاـ المعاف كالسرقة 
كالرجـ كالظيار كغيرىا ،مما نزلت باسباب لحكادث خاصة اال اف احكاميا عامة فيحؽ 

، فالجميكر أخذكا األحكاـ لجميع المسمميف لكنيـ اختمفكا في األد لة التي أخذكا منيا لمعمـك
 .  (َُّ)مف لمفظ العاـ كأصحاب المذىب الثاني أخذكه مف القياس عميو

 الترجيح:
 بعد عرض أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ كمناقشتيا فالذم يبدك لي أف القكؿ الراجح ىك ما ذىب

العاـ عمى عمكمة بغض اليو أصحاب المذىب الثاني الذيف اختاركا حمؿ داللة النص  
النظر عف سببو إذا لـ يخصص بو؛ ألف خصكص السبب ال يخصص داللة النص العاـ، 
كليذا حمؿ الصحابة االلفاظ في كقائع كثيرة عمى عمكمة كلـ يقصركا الحكـ عمى السبب 

 كالحادثة التي شرع مف اجميا، كاهلل اعمـ.
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 الخاتمة كأىـ النتائج
 ؿ الصالة كأتـ التسميـ عمى المبعكث رحمة" لمعالميف ضفالحمد هلل رب العالميف كأ

 بعد أكماؿ ىذا البحث تكصمت الى نتائج شتى أذكر فيما يأتي جممة" منيا
 أف األماـ القنكجي مف أعالـ األمة المشيكريف كيكنى بأبي الطيب.  -ُ
أنو كاف يستدؿ في ترجيح المسائؿ عمى المصادر المتفؽ عمييا كالمختمؼ  كذلؾك  -ِ

 يو المصمحة كدكف مخالفة لمشرع الكريـ.ضبحسب ما تقتفييا 
 كأنو كاف يرل أف لمعمـك صيغة خاصة تدؿ عميو. -ّ
 كيرل جكاز تخصيص عمكـ القرآف بخبر األحاد. -ْ
 كتكصمت الى أنو كاف يرل العبرة بعمكـ المفظ ال بخصكص السبب. -ٓ

 
 

 كالحمد هلل رب العالميف
 

 الباحث
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهوامش  ــــ
                                                           

كفيرس الفيارس كاألثبات كمعجـ   ِٔ/ُجالء العينيف في محاكمة األحمديف لاللكسي :  ينظر : -(ُ)
 .ِّٔ/ِالمعاجـ كالمشيخات كالمسمسالت لعبد الحي الكتاني :

 َْٗ/ْكىي مدينة تقع في بالد اليند   ينظر :معجـ البمداف  -(ِ)

 . ُٕٔ/ٔاألعالـ لمزركمي:  ينظر : -(ّ)
 . ّٖٕحمية البشر في تاريخ القرف الثالث عشر البف البيطار الدمشقي صينظر: -(ْ)
 ٗكقطؼ الثمر في عقيدة اىؿ االثر لمقنكجي  ص ِٕٓينظر :ابجد العمـك  لمقنكجي ص  -(ٓ)

عالـ بمف في تاريخ ينظر : ا ية األـ، مكطف جده القريب مف جكردت باسـ بأنس بريمي  كبريمي كىي  -(ٔ)
 .ُِْٕ/ٖاليند مف األعالـ المسمى بػ )نزىة الخكاطر كبيجة المسامع كالنكاظر( : 

 المطبكعات كمعجـ َٗ/َُ:  المؤلفيف معجـك   ُٗالندية:ص  الركضةك   ِٕٓ:ص  ينظر:ابجد العمكـ-(ٕ)
 .ُُِ/ِ: كالمعربة العربية

 .َِٔ/ِكاالعالـ لمزركمي: ُِْٖ/ٖنزىة الخكاطر:ك ّْٕ/ّينظر :ا بجد العمـك : -(ٖ)

كجالء العينيف  (ُٖٔ\ٔكاالعالـ لمزركمي ) ٗصقطؼ الثمر في بياف عقيدة أىؿ األثر ك  ِٕٓابجد العمـك  (ٗ)
 ( ّٔ\ُفي محاكمة االحمديف  )

 َُقطؼ الثمر في بياف عقيدة اىؿ االثر ص :رظين (َُ)

 َُِٓ\ٖر ظلخكاطر كبيجة المسامع كالنكاكنزىة ا ُٖٔ\ٔاالعالـ لمزركمي  :رظين (ُُ)

 (َُِِ\ِينظر :معجـ المطبكعات ) (ُِ)

 (ّٖٗ\ِينظر :ىدية العارفيف ) (ُّ)

 (َُِِ\ِينظر :معجـ المطبكعات ) (ُْ)

 ( ُْٕ\ُينظر :حمية البشر )(ُٓ)

 (ّٖٗ\ِينظر :ىدية العارفيف ) (ُٔ)

 (ّٕٓ\ْينظر :ايضاح المكنكف لمبغدادم ) (ُٕ)

 (َْٕ\ْالسابؽ )ينظر :المصدر  (ُٖ)

 (ّٖٗ\ِينظر :ىدية العارفيف ) (ُٗ)
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 ِٕٗينظر :ابجد العمكـ ص  (َِ)

 (َّٗ\ِينظر :ىدية العارفيف ) (ُِ)

 (ّٕ\ْينظر:ايضاح المكنكف لمبغدادم)(ِِ)
 .ُِْٖ/ٖكنزىة الخكاطر:  ّٖٖ/ِينظر:ىدية العارفيف: -(ِّ)

 ْ/ ُالركضة النديو:  ينظر: -(ِْ)

 ُِ/ُالركضة الندية: ينظر:-(ِٓ)

 ٗ/ُالمصدر السابؽ: ينظر: -(ِٔ)
(ٕ2)

 ٔٔ/ٔ روضة الندٌة :الٌنظر: -

(ٕ8)
 8ٕ/ٔ روضة الندٌة الٌنظر:-

 ّٕ/ُالمصدر السابؽ: ينظر: -(ِٗ)

 َُُ/ِالركضة الندية: ينظر:-(َّ)
(ٖٔ)

 ٕٙ/ٔ:الروضة الندٌة ٌنظر:-

(ٖٕ)
 1ٕ/ٕ :الروضة الندٌةٌنظر: -

 ٕٓ/ِالركضة الندية :ينظر:-(ّّ)

 ُْٗ/ُندية : الركضة الينظر:-(ّْ)

 ِْٓ/ُالركضة الندية :ينظر: -(ّٓ)

(ٖٙ)
 ٔٗ\ٔ:الروضة الندٌةٌنظر: -

 . ِٗٔ\ِالمعجـ الكسيط :ينظر : -(ّٕ)
ركضة الناظر كجنة المناظر في أصكؿ الفقو عمى ، ِِْ\ُ،المستصفى ُٕ\ُاصكؿ الشاشي  ينظر: -(ّٖ)

 ُّٕص  :كرقات في أصكؿ الفقواألنجـ الزاىرات عمى حؿ ألفاظ ال ، ٕ/ِمذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ:
ك القامكس  ُُٕ/ُكالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير: ُٗ/ُمختار الصحاح: ينظر :-(ّٗ)

 .ُٕٔ/ُالمحيط:
 .ُّ\ُينظر: اصكؿ الشاشي:  -(َْ)
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 .ٕٗ/ِالركضة لندية:ينظر: -(ُْ)

: لالمدم األحكاـك اإلحكاـ في أصكؿ ُٕٖ/ُكشرح تنقيح الفصكؿ:ُٕٗ/ُينظر : : تيسير التحرير: -(ِْ)
كركضة الناضر  ٖٗ/ّ: البف حـزكاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ  ٖٗ/ُكالمسكدة في أصكؿ الفقو : ََِ/ِ

 َُ/ِكجنة المناظر: 
نما قيؿ لو أشعر ألف أمو كلدتو كالشعر عمى بدنو، كفي كفاتو  -(ّْ) كاسمو نبت بف أدد بف زيد بف يشجب، كا 

 .ِٖٓ\ّيف،ينظر : كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف : ركايتاف كاألصح أنو مات سنة أربع كعشر 
محمد بف الطيب بف محمد بف جعفر، أبك بكر: قاض، مف كبار عمماء الكالـ. انتيت اليو الرياسو ىك  -(ْْ)

ينظر :االعالـ  َّْق كسكف بغداد فتكفي فييا سنة ّّٖفي مذىب األشاعرة. كلد في البصرة سنة 
 .ُٕٔ\ٔلمزركمي:

 ُُِ\ُكالبرىاف في أصكؿ الفقو : َِٗكالمنخكؿ: ص ْٖٗ\ِالعدة في اصكؿ الفقو:ينظر: -(ْٓ)

ىك أبك الطيب عثماف بف عمرك بف المنتاب مف عمماء الحنابمة. كبعضيـ نسبو إلى المالكية تكفي  -(ْٔ)
 .ُٔٔ/ ِالحنابمة : طبقات ىػ، ينظر:ّٖٗسنة 

ادم الحنفي، فقيو، أىؿ العراؽ في كقتو كالمقدـ في الثمجي، كيقاؿ ابف الثمجي،ىك: أبك عبد اهلل البغد -(ْٕ)
ق كعاش خمس كثمانيف سنة تكفي سنة ست كستيف ُُٖالفقو كالحديث كقراءة القرآف كلد في رمضاف سنة 

 . َِِ/ٗكتيذيب التيذيب :  ِٕ/َُكمائتيف، لو كتاب ))المناسؾ(( ينظر: سير أعالـ النبالء : 
 ( َُّ\ُ( كاصكؿ الفقة الذم اليسع الفقية جيمة)ّْٕ\ُبزدكم )كشؼ االسرار شرح اصكؿ الينظر: -(ْٖ)
 ُّْ\ِينظر :االحكاـ في اصكؿ االحكاـ لالمدم  (ْٗ)

 .ُْْٖ/ْينظر: الميذب في أصكؿ الفقو:  -(َٓ)

 (.ِّ-ُّسكرة العنكبكت األيات ) -(ُٓ)

  ُّْ\ِٗينظر :تفسير مفاتيح الغيب لمرازم (ِٓ)

 ّٖالمائدة اآلية : -(ّٓ)

 َٗ(كالمسكدة في اصكؿ الفقو:ص ِٔٗ\َُجامع البياف في تأكيؿ القرآف: ينظر: -(ْٓ)
 ٖٗسكرة االنبياء اآلية  -(ٓٓ)
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عبد اهلل بف الزبعرم بف قيس ابف عدم بف سعد بف سيـ بف عمرك بف ىصيص بف كعب بف لؤم بف -(ٔٓ)

ى اهلل عميو كسمـ غالب بف فير بف مالؾ بف النضر بف كنانة. شاعر مفمؽ خبيث كاف مؤذيان لرسكؿ اهلل صم
 بمسانو ثـ أسمـ كاعتذر إليو.بقصيدة، يقكؿ فييا:

 أياـ يأمرني بأغكل خطة ... سيـ كيأمرني بيا مخزكـ
 فاليـك آمف بالنبي محمد ... قمبي، كمخطئ ىذه محركـ

: ينظر : طبقات فحكؿ الشعراء :  كالمؤتمؼ  ِّْ\ُفاغفر فدل لؾ كالدم كالىما ... ذنبي؛ فإنؾ راحـ مرحـك
 .ُٖٔ\ُكالمختمؼ في أسماء الشعراء ككناىـ كألقابيـ كأنسابيـ كبعض شعرىـ: 

، كالييثمي في مجمع الزكائد: ؾ:التفسير  ُِّٕٗ\ ُّٓ\ُِأخرجو الطبراني في المعجـ الكبير:  -(ٕٓ)
 كضعفو.ُُُٖٕ\ ٗٔ/ٕ\ب:تفسير سكرة االنبياء عمييـ السالـ \

 َُُسكرة االنبياء االية  -(ٖٓ)

 .َُْ\ّتفسير القرآف العظيـ لمسمعاني:  ينظر :  -(ٗٓ)
 ٓٗسكرة النساء االية -(َٔ)

 .ْٕٔ\ُتفسير القرآف العظيـ لمسمعاني:ينظر : -(ُٔ)
 ِْسكرة االنفاؿ االية : -(ِٔ)

ؾ:فضائؿ  كالحاكـ في مستدركو: ،ََُْ\  ّٖٔ/ِب:\ؾ: الصالة   اخرجو البييقي في سننو الكبرل: -(ّٔ)
  َُِٓ\ٖٓٓ/ُ القراف 

 .ّْْ\ُلمقرطبي:  االستذكارر:ينظ-(ْٔ)
ؾ :النكاح ،ب: تحريـ الجمع بيف المراة  كعمتيا اك خالتيا \ِّْٓ\ُّٔ/ْأخرجو مسمـ في صحيحو: -(ٓٔ)

 في النكاح 
 .َُٗ\ٗالمنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج:ينظر: -(ٔٔ)
 .ُُسكرة النساء األية  -(ٕٔ)

 لفيءب:حكـ ا\ؾ :المغازم \ُِٓ/ٓأخرجو مسمـ في صحيحو: -(ٖٔ)
 ُُْٕ/ْكالميذب في أصكؿ الفقو:  ُُٔ/ِينظر: بياف المختصر شرح مختصر أبف الحاجب:  -(ٗٔ)

 /ُ سبيميـ  فخمكا الزكاة كآتكا الصالة كأقامكا تابكا ب: فإف\ؾ: االيماف أخرجو البخارم في صحيحو:-(َٕ)
 .ّٖ/ُب:امرت اف اقاتؿ الناس حتى يقكلكا ...\ؾ:االيماف كمسمـ في صحيحو: ،   ِٓ\ُٓ

 .َُٕ\ُينظر: التبصرة في أصكؿ الفقو : -(ُٕ)
 .ْٖ/ُك المكشح في مأخذ العمماء عمى الشعر: ُِٕ/ُينظر: الشعر كالشعراء:  -(ِٕ)
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، كالييثمي في مجمع الزكائد: ؾ: المغازم كالسير  ُّٖٔ\ ّْ/ٗأخرجو الطبراني في المعجـ الكبير: -(ّٕ)
 .ّْ/ٔالطائؼ كعرضو نفسو عمى القبائؿ   باب خركج النبي صمى اهلل عميو كسمـ إلى ب:\

 . ِِٗ\ُينظر : إرشاد الفحكؿ لمشككاني:-(ْٕ)
 (.ٔٗاألية)  سكرة أؿ عمراف-(ٕٓ)

 (.ُِٕسكرة اؿ عمراف األية) -(ٕٔ)

يمىوي : ينظر :-(ٕٕ) كؿي اًلفقًو الذم ال يىسىعي الفىًقيًو جى  . َّٗ\ُأصي

كؿي اًلفقًو الذم ال يىسىعي الفىًقيوً ينظر:أ-(ٖٕ) يمىوي: صي  .ُُّ/ُجى
 َٔ/ِينظر:الركضةالندية  -(ٕٗ)

 .ّٕٖ/ُينظر : إرشاد الفحكؿ إلي تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ:-(َٖ)
 .َٔ/ِينظر: الركضة الندية:  -(ُٖ)

، كالمعتمد: َِٕ، كشرح تنقيح الفصكؿ: ص ِْٔ/ُ، كالبرىاف :ُْْ/ِ"نياية السكؿ: ينظر:-(ِٖ)
،ك الممع: ِِّ/ِ، كاإلحكاـ لآلمدم: ُُِ،َُِ/ّحصكؿ:، كالمُْٗ/ِ، كمختصر ابف الحاجب: ِٕٓ/ُ

، َٓٓ/ِ، كالعدة:ُُٓ، كشرح الكرقات: صّْٗ/ُ،ك فكاتح الرحمكت :ِٕ/ِ، كجمع الجكامع :ُٗص
رشاد ِْْ/ِ، كالركضة: ُُٗ، كالمسكدة :ص َُٕ، كمختصر الطكفي: ص ُِّكمختصر البعمي: ص ، كا 

 ".ُٕٓالفحكؿ: ص 
 .ِِّ/ِكاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ: ُّْ/ُلتبصرة في أصكؿ الفقو: كا
 .ّٕٖ\ُإرشاد الفحكؿ إلي تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ: ينظر:  -(ّٖ)
ىك: عيسى بف إباف بف صدقة، أبك مكسى، الفقيو الحنفي، كاف مف أصحاب الحديث ثـ غمب عميو -(ْٖ)

ك"إثبات القياس" مف مؤلفاتو: "خبر الكاحد"  -صاحب أبي حنيفة-الرأم، كتفقو عمى محمد بف الحسف 
 .َٖٔ\ُك ىدية العارفيف:ََُ\ٓىػ" "ينظر :االعالـ لمزركمي : ُِِك"اجتياد الرأم". تكفي بالبصرة سنة "

 .ُّٕ/ُكأصكؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جيمو:  ُٓٓ/ُينظر: الفصكؿ في األصكؿ:  -(ٖٓ)

(ق  َِٔـ الحنفية كلد سنة)ىك عبد اهلل بف الحسيف بف دالؿ بف دليـ أبك الحسف الكرخي مف اعال-(ٖٔ)
 .ّّٕ/ُ(ق ينظر: الجكاىر المضيئة في طبقات الحنفية: َّْكتكفي سنة)

 .ُُٖٔ/ْينظر: الميذب في أصكؿ الفقو:  -(ٕٖ)

 (.ِِٖ)اآليةسكرة البقرة  -(ٖٖ)
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 .َٔ/ِالندية:  الركضةينظر :  -(ٖٗ)

 (.ِّ) اآليةسكرة النساء -(َٗ)

ب : تحريـ الجمع بيف المراة ك عمتيا اك خالتيا في النكاح   \أخرجو مسمـ في صحيحو: ؾ: النكاح -(ُٗ)
ْ/ُّٔ\ِّْٓ  
 .َُٔ\َِعمدة القارم شرح صحيح البخارم: ينظر:-(ِٗ)
 (.َُ)  اآليةسكرة النساء -(ّٗ)

ب : ميراث اىؿ \كأبف ماجو في سننو:ؾ : الفرائض   ْٔٔٔ\ُٖٕ/ ِاخرجو األماـ أحمد في مسنده: -(ْٗ)
 ّب: اليتكارث اىؿ ممتيف  \كالترمذم في سننو :ؾ الفرائض  ُِّٕ\ ُِٗ/ِاالسالـ مف اىؿ الشرؾ  

 كقاؿ ىذا حديث غريب. َُِٖ\ْٔٗ\
 .ُِّ/ُِينظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم:  -(ٓٗ)

 ُِٓ\ٓب:حكـ الفيء   \أخرجو مسمـ في صحيحو: ؾ:المغازم -(ٔٗ)

 .ِٓ\ُِفتح البارم شرح صحيح البخارم: ينظر:-(ٕٗ)
 .ُِّ/ِياف المختصر شرح مختصر ابف الحاجب:ينظر :ب-(ٖٗ)

 (.ٔسكرة الطالؽ األية) -(ٗٗ)

 .ٓٗ/َُذكره النككم في شرح مسمـ: -(ََُ)
 .ُّْ/ُالتبصرة في أصكؿ الفقو: ينظر:-(َُُ)
 .ُُٕٔ/ْكالميذب في أصكؿ الفقو:  ٕٔ/ِينظر: ركضة الناظر:  -(َُِ)

كًؿ الًفٍقًو اٍلمي ينظر:-(َُّ) ًف: اٍلمييىذَّبي في ًعٍمـً أيصي  .ُُٔٔ\ْقىارى
 .ُُٕٔ/ْكالميذب في أصكؿ الفقو:  ٕٔ/ِينظر: ركضة الناظر:  -(َُْ)

 .ِّْ/ِينظر: بياف المختصر شرح مختصر أبف الحاجب:  -(َُٓ)

(ٔٓٙ)
 .ٕٕ/ٌٕنظر: الروضة الندٌة:  -

(ٔٓ2)
 .ٕٕ/ٕ: الروضةالندٌة: ٌنظر -

(ٔٓ8)
التوضٌح و، 8ٓٔص:مل منتهى الوصول واألو، ٖٖٕ/ٔ:روضة الناظرو، ٗٗٔ/ٔ:التبصرة ٌنظر: -

منتهى الوصول واألمل فً علمً و، 2ٗص :تسهٌل الوصول إلى علم األصولو، ٘ٗٔ/ٔ:شرح التنقٌح
 .8ٓٔص :األصول والجدل
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(ٔٓ1)

 .28/ٔو المحصول البن العربً: ٙٗٔ/ٌٔنظر: التبصرة:  - 

 .ُٖٓ\ِ :اإلبياج في شرح المنياجك   ْٓ\ُ:  التبصرة في أصكؿ الفقو ينظر :(َُُ)
إسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ، أبك إبراىيـ المزني: مف كتبو )الجامع الكبير(  الفقية  الشافعي  ىك -(ُُُ)

 .ِّٗ\ُينظر :االعالـ لمزركمي:   قِْٔق كتكفي سنة ُٕٓك )الجامع الصغير( كلد عاـ  

محاسف مف كتبة ) الفقيو األصكلي المغكم أبك بكر محمد بف عمي بف إسماعيؿ الشاشي القفاؿ  ىكك  -(ُُِ)
 .ِْٕ\ٔينظر :االعالـ لمزركمي:  ىػ ّٓٔكتكفي سنة   قُِٗالشريعة( ك)شرح رسالة الشافعي ( كلد عاـ

مف كتبة )كتاب  الفقيو الشافعي األصكلي: أبك عمي الحسف بف عمي بف محمد الدقاؽ النيسابكرم ىكك  -(ُُّ)
 .ُِٔ\ّينظر :معجـ المؤلفيف:   ىػَْٓ تكفي   الضحايا(

 (.ْٓؼ االية )سكرة الكي -(ُُْ)

ب:تحريض النبي صمى اهلل عمية كسمـ عمى صالة النكافؿ \اخرجة البخارم في صحيحو: ؾ: الجمعة  -(ُُٓ)
 .ُُِٕ\ َٓ/ِكالميؿ مف غير ايجاب  

 .َُٖ\ُينظر : لمعتصر مف شرح مختصر األصكؿ مف عمـ األصكؿ:  -(ُُٔ)

  ِِٓ\ُاتيا عمى المذىب الراجح:  يق،الجامع لمسائؿ أصكؿ الفقو كتطبُِٓ\ّينظر : المحصكؿ:   - (ُُٕ)
  .ُِٗ\ُ  :نياية السكؿ شرح منياج الكصكؿ ، َٗٔ\ِالفقو:   أصكؿ في العدة ينظر :-(ُُٖ)
ركضة الناظر كجنة المناظر في أصكؿ الفقو عمى ،  ُْٔ\ُ  :التبصرة في أصكؿ الفقوينظر :  -(ُُٗ)

كؿي اًلفقًو الذم ال،  ّٕ\ِ :مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ يمىوي  أصي  .ّٗٓ\ُ  :يىسىعي الفىًقيًو جى
المعتصر مف شرح مختصر األصكؿ مف عمـ ك  ُِٓ,َِٓ\ُ :ينظر :مذكرة في أصكؿ الفقو -(َُِ)

 .َُٖص :األصكؿ
 .ُْٕ\ُ:التبصرة ينظر : -(ُُِ)

 .ُٖ,ُٕسكرة طة االيا ت: (ُِِ)

كقاؿ عنة  ٗٔ  \ُِٓ \ُ ب:ما جاء في ماء البحر انة طيكر\: ؾ:الطيارة اخرجة الترمذم في سننة -(ُِّ)
  ح  حسف صحي

 .ُْٕ\ُ  :التبصرة في اصكؿ الفقة، ك  ُُٔ\ِالفقو:   أصكؿ في العدة ينظر :  -(ُِْ)

 .ُّٕٓ\ْ  :الميذب في اصكؿ الفقة المقارف ينظر :-(ُِٓ)
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  :ركضة الناظرك  ، ُْٖ \ُفي اصكؿ الفقة:   التبصرة،ك  ُِٔ\ِالفقو:   أصكؿ في العدة ينظر : - (ُِٔ)
ِ\ُْ. 

 .َّٔ\ُكاصكؿ الفقة الذم اليسع الفقية جيمة:   ، ُّٔٓ\ْفي اصكؿ الفقة: الميذب   نظر :ي-(ُِٕ)

ىك الصحابي ىالؿ بف أمية بف عامر بف قيس بف عبد األعمـ بف عامر بف كعب بف كاقؼ، كاسمو  -(ُِٖ)
في مالؾ بف امرئ القيس بف مالؾ بف األكس األنصارم  شيد بدر  قذؼ زكجتة بشريؾ بف سمحاء كنزلت 

 .َّٖ\ٓ:  حقة اية المعاف ينظر : أسد الغابة في معرفة الصحابة

 .َٔٓ\ِالركضة:  مختصرك شرح  ّٕ\ِ: ركضة الناظرينظر : -(ُِٗ)
 .ُِٖٓ/ّينظر: إتحاؼ ذكم البصائر:  -(َُّ)
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 المصادر والمراجع.

 القرآن الكرٌم.
بن علً ابن لطف هللا الحسٌنً البخاري  أبجد العلوم: المؤلف: أبو الطٌب محمد صدٌق خان بن حسن -ٔ

م ،عدد  ٕٕٓٓ -هـ ٖٕٗٔهـ( ،الناشر: دار ابن حزم ،الطبعة: الطبعة األولى 2ٖٓٔالقِنَّوجً )المتوفى: 
 .ٔاألجزاء: 

 سنه المتوفً البٌضاوي اإلبياج في شرح المنياج ))منياج الكصكؿ إلي عمـ األصكؿ لمقاضي _ِ

 السبكً ٌحًٌ بن حامد بن تمام بن علً بن الكافً عبد بن علً الحسن أبو الدٌن تقً: المؤلف:((هـ28٘
  11٘ٔ - هـٙٔٗٔ: النشر عام، بٌروت– العلمٌة الكتب دار: الناشر، الوهاب عبد نصر أبو الدٌن تاج وولده

اإلحكام فً أصول األحكام: المؤلف: أبو الحسن سٌد الدٌن علً بن أبً علً بن محمد بن سالم الثعلبً -ٖ
لبنان  -دمشق -هـ( ،المحقق: عبد الرزاق عفٌفً ،الناشر: المكتب اإلسالمً، بٌروتٖٔٙمدي )المتوفى: اآل

 ٗعدد االجزاء 
إلحكام فً أصول األحكام : المؤلف: أبو محمد علً بن أحمد بن سعٌد بن حزم األندلسً القرطبً _ اٗ

ه: األستاذ الدكتور إحسان لهـ( ،المحقق: الشٌخ أحمد محمد شاكر ،قدم ٙ٘ٗالظاهري )المتوفى: 
 .8،الناشر: دار اآلفاق الجدٌدة، بٌروت ،عدد األجزاء:عباس

إرشاد الفحول إلً تحقٌق الحق من علم األصول :المؤلف: محمد بن علً بن محمد بن عبد هللا الشوكانً _٘
 كفر بطنا -هـ( ،المحقق: الشٌخ أحمد عزو عناٌة، دمشق ٕٓ٘ٔالٌمنً )المتوفى: 

ار :المؤلف: أبو عمر ٌوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبً االستذك-ٙ
 هـ( ،تحقٌق: سالم محمد عطا، محمد علً معوض.ٖٙٗ)المتوفى: 

 الكرٌم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبً بن علً الحسن أبو: المؤلف:  الصحابة معرفة فً الغابة _اسد2
 - معوض محمد علً: المحقق، (هـٖٓٙ: المتوفى) األثٌر ابن الدٌن عز ري،الجز الشٌبانً الواحد عبد بن

 الموجود عبد أحمد عادل
 م 11ٗٔ - هـ٘ٔٗٔ: النشر سنة،  األولى: الطبعة،  العلمٌة الكتب دار: الناشر

أصول الشاشً :المؤلف: نظام الدٌن أبو علً أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشً )المتوفى: _8
 .ٔبٌروت ،عدد األجزاء: –دار الكتاب العربً ،الناشر: هـ(ٖٗٗ

َسُع الَفقٌِِه َجهلَُه :المؤلف: عٌاض بن نامً بن عوض السلمً ،الناشر: دار  -1 ٌَ أُصولُ الِفقِه الذي ال 
 .ٔم ،عدد األجزاء:  ٕ٘ٓٓ -هـ  ٕٙٗٔالمملكة العربٌة السعودٌة ،الطبعة: األولى،  -التدمرٌة، الرٌاض 

: خٌر الدٌن بن محمود بن محمد بن علً بن فارس، الزركلً الدمشقً )المتوفى: األعالم : المؤلف-ٓٔ
  م. ٕٕٓٓأٌار / ماٌو  -هـ( الناشر: دار العلم للمالٌٌن الطبعة: الخامسة عشر 1ٖٙٔ

عالم بمن فً تارٌخ الهند من األعالم المسمى بـ )نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر(  :المؤلف: ا_ٔٔ
 -هـ( دار النشر: دار ابن حزم ٖٔٗٔن فخر الدٌن بن عبد العلً الحسنً الطالبً )المتوفى: عبد الحً ب

 .8م عدد األجزاء: 111ٔهـ،  ٕٓٗٔبٌروت، لبنان الطبعة: األولى، 
اإلكمال فً ذكر من له رواٌه فً مسند األمام احمد من الرجال سوى من ذكر فً تهذٌب الكمال تألٌف  -ٕٔ

(ه 2ٙ٘سن محمد بن علً بن الحسن بن حمزه الحسٌنً الدمشقً الشافعً المتوفى)شمس الدٌن أبو المحا
باكستان،  -تحقٌق الدكتور عبد المعطً أمٌن قلعجً الناشر منشورات جامعة الدراسات اإلسالمٌة، كراتشً

 ٌطبع ألول مرة .
د بن عثمان بن علً األنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات فً أصول الفقه :المؤلف: شمس الدٌن محم-ٖٔ

هـ( ،المحقق: عبد الكرٌم بن علً محمد بن النملة ،الناشر: مكتبة الرشد 82ٔالماردٌنً الشافعً )المتوفى: 
 .ٔم ،عدد األجزاء: 111ٔالرٌاض ،الطبعة: الثالثة،  –

ج الدٌن أبو البدر المنٌر فً تخرٌج األحادٌث واألثار الواقعة فً الشرح الكبٌر :المؤلف: ابن الملقن سرا -ٗٔ
هـ( ،المحقق: مصطفى أبو الغٌط وعبد هللا 8ٓٗحفص عمر بن علً بن أحمد الشافعً المصري )المتوفى: 

السعودٌة ،الطبعة: االولى، -الرٌاض -بن سلٌمان وٌاسر بن كمال ،الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزٌع 
 م.ٕٗٓٓ-هـٕ٘ٗٔ

عبد هللا بن ٌوسف بن محمد الجوٌنً، أبو المعالً،  برهان فً أصول الفقه :المؤلف: عبد الملك بنال-٘ٔ
هـ( ، المحقق: صالح بن محمد بن عوٌضة ، الناشر: دار 28ٗركن الدٌن، الملقب بإمام الحرمٌن )المتوفى: 

 .ٕم ، عدد األجزاء: 112ٔ -هـ  8ٔٗٔلبنان ، الطبعة: الطبعة األولى  –الكتب العلمٌة بٌروت 
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ابن الحاجب : المؤلف: محمود بن عبد الرحمن )أبً القاسم( ابن أحمد بن بٌان المختصر شرح مختصر  -ٙٔ

هـ( ،المحقق: محمد مظهر بقا ،الناشر: دار 2ٗ1محمد، أبو الثناء، شمس الدٌن األصفهانً )المتوفى: 
 .ٖم ،عدد األجزاء: 18ٙٔهـ / ٙٓٗٔالمدنً، السعودٌة ،الطبعة: األولى، 

،المؤلف: محمد بن جرٌر بن ٌزٌد بن كثٌر بن غالب اآلملً، أبو جعفر جامع البٌان فً تأوٌل القرآن   -2ٔ
 .هـ( ،المحقق: أحمد محمد شاكر ،الناشر: مؤسسة الرسالةٖٓٔالطبري )المتوفى: 

المؤلؼ: عبد الكريـ بف عمي بف محمد :  الجامع لمسائؿ أصكؿ الفقو كتطبيقاتيا عمى المذىب الراجح _ُٖ
  َََِ -ىػ  َُِْالطبعة: األكلى، ،  المممكة العربية السعكدية -الرياض  -د الناشر: مكتبة الرش،  النممة

التبصرة فً أصول الفقه :المؤلف: أبو اسحاق إبراهٌم بن علً بن ٌوسف الشٌرازي )المتوفى: _1ٔ
 .ٖٓٗٔدمشق ،الطبعة: األولى،  –هـ( ،المحقق: د. محمد حسن هٌتو ،الناشر: دار الفكر 2ٙٗ

ه، المطبعة ٓٔٗٔ(ه ، الطبعه األولى ٖٖ٘ٔفً شرح الترمذي للمباركفوري، المتوفً)  تحفة األحوذي -ٕٓ
 دار الكتب العلمٌة بٌروت.

تذكرة المحتاج إلى أحادٌث المنهاج )تخرٌج منهاج األصول للبٌضاوي( المؤلف: ابن الملقن سراج الدٌن  -ٕٔ
المحقق: حمدي عبد المجٌد  هـ(8ٓٗأبو حفص عمر بن علً بن أحمد الشافعً المصري )المتوفى: 

ث الشٌخ 11ٗٔبٌروت ،الطبعة: األولى،  –،الناشر: المكتب اإلسالمً السلفً .التعلٌقات بقلم: العالمة المحدِّ
ه، وحقَّقه، َوَقام على نشره: علً بن حَسن بن علً بن َعبد الحمٌد  د َناِصر الّدٌن األلَبانً ،ضبط نصَّ محمَّ

ًُّ األثرّي ،الناشر: دَ  م للنشر والتوزٌع، الرٌاض الَحلب ٌِّ المملكة العربٌة السعودٌة، َدار ابن عفَّان  -اُر ابن الق
 م. ٖٕٓٓ -هـ  ٖٕٗٔجمهورٌة مصر العربٌة الطبعة: األولى،  -للنشر والتوزٌع، القاهرة 

تهذٌب التهذٌب :المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علً بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالنً )المتوفى:  -ٕٕ
هـ ،عدد األجزاء: ٕٖٙٔهـ( ،الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامٌة، الهند ،الطبعة: الطبعة األولى، 8ٕ٘
ٕٔ. 
تٌسٌر التحرٌر : المؤلف: محمد أمٌن بن محمود البخاري المعروف بأمٌر بادشاه الحنفً )المتوفى:  -ٖٕ

 بٌروت. –هـ( ،الناشر: دار الفكر 12ٕ
لمختصر من أمور رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وسننه وأٌامه  صحٌح الجامع المسند الصحٌح ا -ٕٗ

لمحقق: محمد زهٌر بن ناصر البخاري :المؤلف: محمد بن إسماعٌل أبو عبدهللا البخاري الجعفً ،ا
،الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانٌة بإضافة ترقٌم ترقٌم محمد فؤاد عبد الباقً( ،الطبعة: الناصر

 .1هـ ،عدد األجزاء: ٕٕٗٔى، األول
جالء العٌنٌن فً محاكمة األحمدٌن :المؤلف: نعمان بن محمود بن عبد هللا، أبو البركات خٌر الدٌن، -ٕ٘

نً عام الناشر: مطبعة المد-رحمه هللا  -هـ( قدم له: علً السٌد صبح المدنً 2ٖٔٔاآللوسً )المتوفى: 
 م. 18ٔٔ -هـ  ٔٓٗٔالنشر: 

مضٌه فً طبقات الحنفٌة تألٌف عبد القادر بن محمد بن نصر هللا القرشً أبو محمد محً الجواهر ال -ٕٙ
 (ه الناشر مٌر محمد كتب خانه قراتشً.22٘الدٌن الحنفً المتوفى)

حلٌة البشر فً تارٌخ القرن الثالث عشر ،المؤلف: عبد الرزاق بن حسن بن إبراهٌم البٌطار المٌدانً  -2ٕ
من أعضاء مجمع  -هـ( ،حققه ونسقه وعلق علٌه حفٌده: محمد بهجة البٌطار ٖٖ٘ٔالدمشقً )المتوفى: 

 .ٔجزاء: م ،عدد األ 11ٖٔ -هـ  ٖٔٗٔاللغة العربٌة ،الناشر: دار صادر، بٌروت ،الطبعة: الثانٌة، 
روضة الناظر وجنة المناظر فً أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل :المؤلف: أبو محمد  -8ٕ

الدٌن عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعٌلً المقدسً ثم الدمشقً الحنبلً، الشهٌر بابن موفق 
ٌّان للطباعة والنشر والتوزٌع ،الطبعة: الطبعة ٕٓٙقدامة المقدسً )المتوفى:  هـ( ،الناشر: مؤسسة الر

 .ٕم ،عدد األجزاء: ٕٕٓٓ-هـٖٕٗٔة الثانٌ
ضٌة على الروضة الندٌة )ومعها: التعلٌق -1ٕ ٌَّة»اُت الرَّ وضة الّند :المؤلف: أبو الطٌب محمد صدٌق « (  الرَّ

 .هـ( 2ٖٓٔخان بن حسن بن علً ابن لطف هللا الحسٌنً البخاري القِنَّوجً )المتوفى: 
(ه ، تحقٌق محمد فؤاد عبد الباقً، 2ٕ٘سنن أبن ماجه، تألٌف محمد بن ٌزٌد الغزوٌنً، المتوفً) -ٖٓ

 بٌروت. الناشر دار الفكر
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سنن الترمذي :المؤلف: محمد بن عٌسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عٌسى  -ٖٔ

 (ٕ، ٔهـ( تحقٌق وتعلٌق: :أحمد محمد شاكر )جـ 21ٕ)المتوفى: 
السنن الكبرى :المؤلف: أحمد بن الحسٌن بن علً بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراسانً، أبو بكر  -ٕٖ

 –ار الكتب العلمٌة، بٌروت هـ( ،المحقق: محمد عبد القادر عطا ،الناشر: د8٘ٗفى: البٌهقً )المتو
 م. ٖٕٓٓ -هـ  ٕٗٗٔبعة: الثالثة، ،الطلبنان
ماز الذهبً -ٖٖ ٌْ . سٌر أعالم النبالء :المؤلف: شمس الدٌن أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقا

 .8ٔألجزاء: م ،عدد إٙٓٓ-هـ2ٕٗٔ اهرة ،الطبعة:الق -هـ( ،الناشر: دار الحدٌث2ٗ8)المتوفى: 
شرح تنقٌح الفصول :المؤلف: أبو العباس شهاب الدٌن أحمد بن إدرٌس بن عبد الرحمن المالكً  -ٖٗ

شر: شركة الطباعة الفنٌة هـ( المحقق: طه عبد الرؤوف سعد ،النا8ٗٙالشهٌر بالقرافً )المتوفى: 
 .ٔم ،عدد األجزاء:  12ٖٔ -هـ  1ٖٖٔ،الطبعة: األولى، المتحدة

(ه الناشر دار 2ٕٙالشعر والشعراء تألٌف أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتٌبه الدٌنوري المتوفى) -ٖ٘
 ه .ٖٕٗٔالحدٌث القاهرة 

(ه ، المطبعة دار الفكر بٌروت، ٕٙ٘صحٌح البخاري، تألٌف محمد بن أسماعٌل البخاري، المتوفً) -ٖٙ
 ه، الناشر دار الفكر بٌروت.ٔٓٗٔدار الطباعة العامرة باستانبول طبعت باألوفست عن طبعة 

ه، الناشر 2ٓٗٔ(ه ، الطبعة الثانٌة 2ٙٙصحٌح مسلم بشرح النووي ، تألٌف األمام النووي ، المتوفً) -2ٖ
 دار الكتاب العربً بٌروت.

 ار الفكر بٌروت.(ه ، الناشر دٕٔٙصحٌح مسلم، تألٌف مسلم بن الحجاج النٌسابوري ، المتوفً) -8ٖ
 هـ(ٕٙ٘، محمد بن محمد )المتوفى: طبقات الحنابلة : المؤلف: أبو الحسٌن ابن أبً ٌعلى -1ٖ
طبقات فحول الشعراء :المؤلف: محمد بن ساّلم )بالتشدٌد( بن عبٌد هللا الجمحً بالوالء، أبو عبد هللا  -ٓٗ

 جدة. –المدنً هـ( ،المحقق: محمود محمد شاكر ،الناشر: دار ٕٖٕ)المتوفى: 
العدة فً أصول الفقه :المؤلف : القاضً أبو ٌعلى ، محمد بن الحسٌن بن محمد بن خلف ابن الفراء  -ٔٗ

هـ( ،حققه وعلق علٌه وخرج نصه : د أحمد بن علً بن سٌر المباركً، األستاذ المشارك 8٘ٗ)المتوفى : 
مٌة، الناشر : بدون ناشر ،الطبعة : الثانٌة جامعة الملك محمد بن سعود اإلسال -فً كلٌة الشرٌعة بالرٌاض 

 أجزاء فً ترقٌم مسلسل واحد. ٘:  م ،عدد األجزاء 11ٓٔ -هـ  ٓٔٗٔ
عمدة القاري شرح صحٌح البخاري :المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسٌن -ٕٗ

 بٌروت. –حٌاء التراث العربً هـ( ،الناشر: دار إ8٘٘الغٌتابىالحنفى بدر الدٌن العٌنى )المتوفى: 
حجر أبو الفضل العسقالنً فتح الباري شرح صحٌح البخاري :المؤلف: أحمد بن علً بن -ٖٗ

 وأحادٌثه: محمد فؤاد عبد الباقً رقم كتبه وأبوابه21ٖٔبٌروت، -،الناشر: دار المعرفة الشافعً
(ه الناشر 2ٖٓاص الحنفً المتوفى)الفصول فً األصول تألٌف أحمد بن علً أبو بكر الرازي الجص -ٗٗ

 م.11ٗٔ-هٗٔٗٔوزارة األوقاف الكوٌتٌة الطبعة الثانٌة 
ًّ بن عبد _٘ٗ فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشٌخات والمسلسالت : المؤلف: محمد َعْبد الَح

لمحقق: إحسان هـ( ا8ٕٖٔالكبٌر ابن محمد الحسنً اإلدرٌسً، المعروف بعبد الحً الكتانً )المتوفى: 
 بٌروت ،الطبعة:الثانٌة -عباس الناشر: دار الغرب اإلسالمً 

د قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدٌن الخطٌب ، علٌه تعلٌقات العالمة: عبد العزٌز بن عب
 .ٖٔهللا بن باز ،عدد األجزاء: 

هـ( 8ٔ2فٌروزآبادى )المتوفى: القاموس المحٌط :المؤلف: مجد الدٌن أبو طاهر محمد بن ٌعقوب ال -ٙٗ
 ،تحقٌق: مكتب تحقٌق التراث فً مؤسسة الرسالة ،بإشراف: محمد نعٌم العرقُسوسً

 فور ،الناشر: دار الكتاب العربً قدم له: الشٌخ خلٌل المٌس والدكتور ولً الدٌن صالح فر
بن حسن بن علً ابن لطف قطف الثمر فً بٌان عقٌدة أهل األثر :المؤلف: أبو الطٌب محمد صدٌق خان  -2ٗ

هـ( ،الناشر: وزارة الشؤون اإلسالمٌة واألوقاف والدعوة 2ٖٓٔهللا الحسٌنً البخاري القِنَّوجً )المتوفى: 
 هـ.ٕٔٗٔالمملكة العربٌة السعودٌة ،الطبعة: األولى،  -واإلرشاد 

)المتوفى:  اللمع فً أصول الفقه :المؤلف: أبو اسحاق إبراهٌم بن علً بن ٌوسف الشٌرازي -8ٗ
 .ٔهـ.عدد األجزاء:  ٕٗٗٔ -م  ٖٕٓٓ،الناشر: دار الكتب العلمٌة ،الطبعة: الطبعة الثانٌة هـ(2ٙٗ
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(ه ، المطبعة دار الكتب العلمٌة، 8ٓ2مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تألٌف نور الدٌن الهٌثمً، المتوفً ) -1ٗ

 ت، لبنان.م، الناشر دار الكتب العلمٌة ، بٌرو188ٔ -ه8ٓٗٔالطبعة 
مختار الصحاح : المؤلف: زٌن الدٌن أبو عبد هللا محمد بن أبً بكر بن عبد القادر الحنفً الرازي  -ٓ٘

 –الدار النموذجٌة، بٌروت  -هـ( ،المحقق: ٌوسف الشٌخ محمد ،الناشر: المكتبة العصرٌة ٙٙٙ)المتوفى: 
 .ٔم ،عدد األجزاء: 111ٔهـ / ٕٓٗٔصٌدا ،الطبعة: الخامسة، 

المستدرك على الصحٌحٌن :المؤلف: أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدوٌه بن ُنعٌم  -ٔ٘
 هـ(٘ٓٗروف بابن البٌع )المتوفى: بن الحكم الضبٌالطهمانً النٌسابوري المع

 هـ(.٘ٓ٘لغزالً الطوسً )المتوفى: المستصفى :المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد ا-ٕ٘
 (ه، الطبعه دار صادره بٌروت.ٕٔٗحمد لألمام أحمد بن حنبل ، المتوفً)مسند ا -ٖ٘
المسودة فً أصول الفقه :المؤلف: آل تٌمٌة ]بدأ بتصنٌفها الجّد: مجد الدٌن عبد السالم بن تٌمٌة )ت:  -ٗ٘

بن تٌمٌة هـ( ، ثم أكملها االبن الحفٌد: أحمد 8ٕٙهـ( ، وأضاف إلٌها األب، : عبد الحلٌم بن تٌمٌة )ت: ٕ٘ٙ
 قق: محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد.هـ( [ ،المح2ٕ8)

الرومً الحموي )المتوفى:  معجم البلدان :المؤلف: شهاب الدٌن أبو عبد هللا ٌاقوت بن عبد هللا -٘٘
 .2م ،عدد األجزاء:  11٘ٔلثانٌة، ،الناشر: دار صادر، بٌروت ،الطبعة: اهـ(ٕٙٙ

ن عبد الباقً بن قانع بن مرزوق بن واثق األموي بالوالء البغدادي معجم الصحابة تألٌف أبو الحسٌ -ٓٙ
 (ه تحقٌق صالح بن سالم المصراتً الناشر مكتبة الغرباء األثرٌاء المدٌنهالمنوره.ٖٔ٘المتوفى)

معجم الصحابة تألٌف أبو القاسم عبد هللا بن محمد بن عبد العزٌز بن المرزوبان بن سابور بن شاهن  -ٔٙ
(ه تحقٌق محمد األمٌن بن محمد الجكنً الناشر مكتبة دار البٌان الكوٌت الطبعة 2ٖٔالمتوفى) شاه البغوي

 م.ٕٓٓٓ-ه ٕٔٗٔاألولى 
(ه ، تحقٌق ٖٓٙالمعجم الكبٌر للطبرانً، تألٌف سلٌمان بن أحمد بن أٌوب اللخمً الطبرانً، المتوفً) -ٕٙ

ربً، الطبعة الثانٌة، الناشر مكتبة أبن تٌمٌة حمدي عبد المجٌد السلفً، المطبعة دار أحٌاء التراث الع
 القاهرة.

معجم المطبوعات العربٌة والمعربة : المؤلف: ٌوسف بن إلٌان بن موسى سركٌس )المتوفى:  -ٖٙ
 م. 1ٕ8ٔ -هـ  ٖٙٗٔعة سركٌس بمصر هـ( الناشر: مطبٖٔ٘ٔ

كحالة الدمشق )المتوفى: معجم المؤلفٌن :  المؤلف: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغنً  -ٗٙ
 حٌاء التراث العربً بٌروت.دار إ بٌروت، -هـ( الناشر: مكتبة المثنى 8ٓٗٔ

الغزالً الطوسً )المتوفى: المنخول من تعلٌقات األصول :المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد  -٘ٙ
بٌروت  -عاصر،حققه وخرج نصه وعلق علٌه: الدكتور محمد حسن هٌتو ،الناشر: دار الفكر المهـ(٘ٓ٘

 م 118ٔ -هـ  1ٔٗٔطبعة: الثالثة، سورٌة ،ال –لبنان، دار الفكر دمشق 
المؤتلف والمختلف فً أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم :المؤلف: أبو القاسم  -ٙٙ

 لمحقق: األستاذ الدكتور ف. كرنكوهـ( ،ا2ٖٓالحسن بن بشر اآلمدي )المتوفى: 
ً مأخذ العلماء على الشعراء تألٌف أبو عبٌد هللا بن محمد بن عمران بن موسى المرزبانً الموشح ف -2ٙ

 (ه .8ٖٗالمتوفى)
 الرٌاض. –المؤلف: عبد الكرٌم بن علً بن محمد النملة ، دار النشر: مكتبة الرشد 

 أبك المنذر محمكد بف محمد بف المؤلؼ:: المعتصر مف شرح مختصر األصكؿ مف عمـ األصكؿ -8ٙ
 ـ ََُِ -ىػ  ُُّْاألكلى،  الطبعة:، المكتبة الشاممة، مصر الناشر:، مصطفى بف عبد المطيؼ المنياكم

، أبو _1ٙ ًّ نهاٌة السول شرح منهاج الوصول :المؤلف: عبد الرحٌم بن الحسن بن علً اإلسنوي الشافع
 ن.لبنا-بٌروت-هـ( ،الناشر: دار الكتب العلمٌة 22ٕمحمد، جمال الدٌن )المتوفى: 

هدٌة العارفٌن أسماء المؤلفٌن وآثار المصنفٌن ،المؤلف: إسماعٌل بن محمد أمٌن بن مٌر سلٌم البابانً  -2ٓ
المعارف الجلٌلة فً مطبعتها البهٌة استانبول ة هـ( ،الناشر: طبع بعناٌة وكال11ٖٔالبغدادي )المتوفى: 

 لبنان. –،أعادت طبعه باألوفست: دار إحٌاء التراث العربً بٌروت  1٘ٔٔ
وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان :المؤلف: أبو العباس شمس الدٌن أحمد بن محمد بن إبراهٌم بن أبً  -2ٔ

 بٌروت. –هـ( ،المحقق: إحسان عباس ،الناشر: دار صادر 8ٔٙبكر ابن خلكان البرمكً اإلربلً )المتوفى: 
 (٘، ٗس فً األزهر الشرٌف )جـ ( وإبراهٌم عطوة عوض المدرٖومحمد فؤاد عبد الباقً )جـ  



 (الذخصيظ االحوال) النديظ الروضظ كتابه في القنوجي اإلمام رند والخاص الطام  
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Abstract 

The research discusses the biography of Imam Al-Qanuji,  
his syllabus in his book “ Raudha Al- Nadia , and Public, 
particular, edition  definition. Then it mentions the types 
of matters and the Imam Al-Qanuji’s opinion in it, and it 
mentions the early and contemporary scholars’ opinions 
and simplifies their logical and unwritten proofs. It also 
discusses and librates the place of dispute, then it swages 
reliable based on the power of the proof and interest 
without any contravention which the orthodox law orders. 
 Furthermore, the research discusses matters like,  
whether there is any particular formula for public, or 
whether the public considers the Quraan as informing of 
individuals, or whether expressions are generally 
pronounced or concerns the reason,     

 

 
 

 


